
MOJA KSIEGA
KORAN

,











CZĘŚĆ PIERWSZA
LUDZIE, NAJLEPSZE STWORZENIE

• Wyczekiwani Goście ������������������������������������������������������������������������������������� 9
• Codziennie wschodzi dla nas słońce ��������������������������������������������������� 10
• Wszystko zaistniało, ponieważ Allah powiedział „Bądź!” ����������������� 10
• Życie na ziemi jest jak podróż ������������������������������������������������������������� 11
• Wszystko jest pod naszą opieką ���������������������������������������������������������� 12
• Religia jest drogą do szczęścia ������������������������������������������������������������ 13
• Od proroka Adama (as) do Proroka Muhammada (saał) ��������������������� 14
• Święte Księgi ��������������������������������������������������������������������������������������� 15
• Święty Koran ��������������������������������������������������������������������������������������� 16

Poczytajmy: Pszczółka wyjaśnia rozdział, noszący jej imię �������������������� 18

CZĘŚĆ DRUGA
POZNAJMY NASZĄ KSIĘGĘ

• Anioł zstąpił na Ziemię i kazał mu czytać ������������������������������������������� 21
• Piękne nazwy naszej Księgi ���������������������������������������������������������������� 21
• Piękne wersety zsyłane były jeden po drugim ������������������������������������ 22
• Każda czynność zaczyna się od Bismillah (w imię Allaha) ���������������� 24
• Nazwy rozdziałów ������������������������������������������������������������������������������� 24
• Rozdziały Świętego Koranu ���������������������������������������������������������������� 25
• Części Koranu ������������������������������������������������������������������������������������� 26
• Słowa mówione są tymczasowe, tekst pisany jest trwały ������������������� 26
• Słowiki Koranu – ludzie, którzy znają Koran na pamięć �������������������� 28
• Czytanie Koranu od początku do końca ���������������������������������������������� 29
• Stambulska sztuka kaligrafii ��������������������������������������������������������������� 29
• Prawidłowe czytanie Świętego Koranu ����������������������������������������������� 30
• Poruszająca Księga  ����������������������������������������������������������������������������� 31
• Koran głosi prawdę w sposób zrozumiały ������������������������������������������ 31
• To Księga, która wyprowadza ludzi z ciemności �������������������������������� 32

Poczytajmy: Mrówka wyjaśnia rozdział, noszący jej imię ����������������������� 34

Spis treści



CZĘŚĆ TRZECIA
CO ZAWIERA ŚWIĘTY KORAN

• Najważniejsze treści omawiane w Świętym Koranie ��������������������������������� 39
• Święty Koran uczy nas zasad wiary ����������������������������������������������������������� 39
• Święty Koran uczy nas jak wykonywać dobre uczynki ����������������������������� 41
• Koran uczy nas jak robić dua ��������������������������������������������������������������������� 43
• Święty Koran uczy nas dobrego zachowania ��������������������������������������������� 44
• Święty Koran uczy nas, co jest prawnie dozwolone i zakazane,

dobre i złe, słuszne i niesłuszne ������������������������������������������������������������������ 45
• Święty Koran wysoko ceni życie rodzinne ������������������������������������������������ 46
• Koran uczy nas miłości ������������������������������������������������������������������������������ 46
• Święty Koran radzi dzieciom ��������������������������������������������������������������������� 51

Poczytajmy: Pajęczyca wyjaśnia rozdział, noszący jej imię ��������������������������� 53

CZĘŚĆ CZWARTA
MORAŁ HISTORII

• Pierwszy człowiek, pierwszy prorok ���������������������������������������������������������� 57
• Arka Nuha (Noe) (as) ��������������������������������������������������������������������������������� 62
• Ogród róż zamiast ognia ����������������������������������������������������������������������������� 64
• Najpiękniejszy z najpiękniejszych – Jusuf (Józef) (as) ������������������������������ 67
• Dziecko w wodzie – prorok Musa (Mojżesz) (as) ������������������������������������� 73
• Prorok Dawud (Dawid) (as) i jego rzemiosło �������������������������������������������� 76
• Prorok, który rozmawiał z ptakami: Sulejman (Salomon) (as) ������������������ 76
• Dziecko, które przemówiło: Isa (Jezus) syn Marii (ra) ������������������������������ 77







wany moment� Goście zostali stworzeni i umieszczeni 
w swoim pięknym miejscu zamieszkania� Byli wspaniali� 
Różnili się od innych istot� Mieli wolną wolę i inteligencję� 
Mieli uczucia� Umieli myśleć i mówić� Stworzyciel nadał 
tym gościom dużą wagę, ponieważ bardzo ich kochał�

Codziennie wschodzi dla nas słońce
Wszechświat ma jednego stworzyciela i jest nim Allah� 

Na początku istniał tylko Allah i nic innego� Allah stworzył 
wszechświat, planety, gwiazdy, księżyc i słońce� Allah dał 
wszystkiemu życie� Allah stworzył dla nas świat i umie-
ścił na nim góry, doliny, oceany i rzeki� Stworzył wiatr, 
glebę, wodę i powietrze� Stworzył światło, kolor i dźwięk� 
Stworzył wszystkie żyjące istoty: rośliny, ptaki, owady 
i kwiaty� Allah stworzył drzewa różnych rodzajów, takie, 
które dają owoce i takie, które nie rodzą� Allah stworzył 
rośliny i kwiaty różniące się kolorem� Stworzył bluszcz� 
Stworzył całą gamę zwierząt, od mrówki po słonia� Nie-
które nie mają kończyn� Niektóre mają cztery, a niektóre 
wiele� Allah dał ptakom skrzydła, za pomocą których lata-
ją, a rybom płetwy, za pomocą których pływają� Nauczył 
pszczoły, jak robić miód� Stworzył wszystko, czego ten 
świat potrzebował�

Wszystko zaistniało, ponieważ Allah powiedział „Bądź!”

Codziennie wschodzi dla nas słońce� Wszystkie poranki 
są dla nas� Rzeki płyną dla nas, kwiaty rozkwitają dla nas 
co wiosnę i ptaki śpiewają dla nas swoje pieśni� Nigdy nie 
będziemy w stanie wystarczająco podziękować Allahowi 
za miłość, którą nam okazał, nadając nam tak wielką wagę�

   Istnieje wiele gatunków zwierząt i wiele gatunków ro-
ślin o różnych kolorach i owocach różnych smaków� Każ-
dy z nich jest piękny i wyjątkowy� Kiedy próbujemy pojąć 

Zaprawdę, w stworzeniu 
niebios i ziemi, 

w kolejnym następstwie 
nocy i dnia, w okręcie,  

który płynie po morzu – 
z tym, co jest pożyteczne  

dla ludzi – i w tym, co 
zesłał Bóg z nieba 

w postaci wody – oży-
wiając przez nią ziemię,  

po jej śmierci,  
i rozprzestrzeniając  

na niej wszelkie zwie- 
rzęta – w zmianie 

wiatrów i w chmurach, 
posłusznie podpo-  

rządkowanym, między 
niebem a ziemią, 
– są z pewnością  

znaki dla ludzi, 
którzy są rozumni!

(sura al-Bakara,  
Krowa, 2:164)
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piękno planety, zdajemy sobie sprawę, jak ograniczone jest 
nasze rozumowanie� Świat jest piękny, ale ludzie są jesz-
cze piękniejsi� Piękny świat został podarowany temu, który 
jest od niego jeszcze piękniejszy, aby mu służyć� Ludzie są 
najpiękniejszymi i najlepszymi stworzeniami Allaha� 

    Wierzymy, że Allah stworzył nas z gliny� Dał nam 
ręce i nogi, oczy i uszy i sprawił, że rodzimy się z mat-
ki i ojca� To dlatego, że Allah istnieje, jest Jeden i potra-
fi stwarzać bez niczyjej pomocy� Allah nie zrodził ani nie 
został zrodzony� Allah nie ma dzieci ani nie jest niczy-
im dzieckiem� Od Proroka (saał) i z Koranu uczymy się 
i wiemy o istnieniu Allaha, o Jego Jedności, o tym, że nie 
ma pomocnika i o tym, że jest jedynym Stworzycielem 
wszechświata�

Życie na ziemi jest jak podróż
Narodziny to pierwszy krok w tej podróży� Krok po 

kroku człowiek posuwa się naprzód – rośnie, rozwija się  
i starzeje� Nadejdzie czas, kiedy jego pobyt na tym świecie 
dobiegnie końca i nastąpi śmierć� Ludzie kierują się w ży-
ciu wyjątkowym darem inteligencji� Mimo tego nie zostali 
pozostawieni sami sobie� Szczęścia w życiu ziemskim nie 
można osiągnąć, kierując się jedynie inteligencją, ponie-
waż życie na ziemi to również miejsce prób�

Istnieją tacy, którzy prowadzą nas ku drodze prostej, 
ale istnieją także tacy, którzy nas z niej sprowadzają� 
Szatan, który buntuje się przeciwko nakazom Allaha, 
próbuje nieustannie podstępem skłonić człowieka, aby 
postąpił tak samo� Próbuje każdej sztuczki, aby prze-
szkodzić człowiekowi w osiągnięciu szczęśliwego i spo-
kojnego życia na ziemi� Sprowadza ludzi z dobrej drogi, 
przedstawiając to, co jest brzydkie i złe, jako coś pięknego  
i pożądanego� Natomiast Allah, chcąc okazać ludziom 

Jego rozkaz – kiedy On 
chce jakiejś rzeczy – 
zawiera się w słowie:  
„Bądź!” – i ona jest.

(sura Ja Sin, Ja Sin, 36:82)

b b b 

Nie widzisz 
w stworzeniu 
Miłosiernego żadnej 
dysproporcji.

(sura al-Mulk,  
Królestwo, 67:3)
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Swoją miłość i troskę, zesłał proroków, aby chroni-
li ludzi przed zbłądzeniem� Prorocy uczą religii Allaha  
i prowadzą ludzi do szczęścia� 

Jeśli weźmiemy sobie do serca nauki proroków, będzie-
my prowadzili szczęśliwe życie� Jeśli wpadniemy w pu- 
łapkę szatana, będziemy nieszczęśliwi w tym życiu i w ży-
ciu po śmierci� 

Wszystko jest pod naszą opieką
Allah nie stworzył nas i naszego pięknego świa-

ta na próżno� Ludziom wyznaczono pewne obowiąz-
ki� Wszystko na tym świecie, każda istota żywa, która 
się na nim znajduje i nasze życia zostały nam dane pod 
opiekę� Abyśmy mogli wypełniać te obowiązki, Bóg dał 
nam dar inteligencji i tym samym zdolność myślenia 
i mówienia� Abyśmy mogli żyć w sprawiedliwym i bez-

konfliktowym świecie, Allah dał nam dar miło-
sierdzia� Istnieje wiele gatunków stworzeń, 

które są do nas pod wieloma względami 
podobne� Wszystko, łącznie z roślinami 
i kwiatami o różnych kolorach, to żywe or-
ganizmy� Nawet jeśli nie wyglądają tak jak  
my, też mają swoje życia i są żywymi 
stworzeniami�

Powinniśmy bardzo się starać, aby ni-
gdy nie skrzywdzić żadnej istoty żywej, po-

nieważ wszystkie one są pod naszą opie- 
ką� Możemy korzystać z dobrodziejstw in-

nych stworzeń pod warunkiem, że traktuje-
my je zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez  
Allaha�

On podporządkował dla 
was: noc i dzień, słońce 

i księżyc; i gwiazdy są 
podporządkowane Jego 

rozkazowi. Zaprawdę, 
w tym są znaki dla ludzi, 

którzy są rozumni!

(sura an-Nahl,  
Pszczoły, 16:12)
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Religia jest drogą do szczęścia
Allah zna nas najlepiej, ponieważ to On nas stwo-

rzył� Tak samo Allah kocha nas, my także kochamy Al-
laha i wszystko to, co stworzył� Bóg wie najlepiej, co 
daje nam szczęście i co nas zasmuca i chce, abyśmy byli  
w tym świecie szczęśliwi� Wysłał proroków, aby dali 
nam wskazówki jak żyć w pokoju i w szczęściu i jak 
chronić się przed popełnianiem złych uczynków i grze-
chów� Chociaż prorocy są ludźmi jak my, zostali specjal-
nie wybrani� Byli pod szczególną ochroną i przewod-
nictwem Allaha� Ich obowiązkiem było uczyć nas Jego 
religii� Wiedza religijna jest źródłem szczęścia, pokazu-
je jak żyć w harmonii z własnym Stworzycielem i być  
w zgodzie ze sobą i ludźmi wokoło�

Religią prawdziwą  
w oczach Boga jest islam!

(sura al Imran,  
Rodzina Imrana, 3:19)

b b b 

Do Niego należą ci, któ-
rzy są w niebiosach i na 
ziemi; wszyscy są Jemu 
pobożnie posłuszni.

(sura ar-Rum,  
Bizantyjczycy, 30:26)
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Od proroka Adama (as)  
do Proroka Muhammada (saał)
Ludzkości nie pozostawiono samej sobie� Allah zesłał 

proroków� Ojcem całej ludzkości, pierwszym stworzonym 
człowiekiem i pierwszym zesłanym prorokiem był Adam 
(alejhi salam, pokój z nim)� Wszyscy jesteśmy dziećmi 
Adama (as)� Pomiędzy prorokiem Adamem (as) i Muham-
madem (saał) było wielu proroków (as)� Nasz Prorok Mu- 
hammad (saał) był ostatnim prorokiem Allaha� Po nim nie 
będzie żadnego innego� 

Wierzymy we wszystkich proroków (as) i kochamy 
każdego z nich tak samo, jak naszego Proroka Muham-
mada (saał), ponieważ każdy z nich został zesłany przez 
Allaha� Każdy z nich przyszedł z takim samym przesła-
niem prawdy� Ich obowiązkiem było ukazanie ludzkości 
drogi prostej� Ponieważ Allah jest Jeden, religia, którą 
Allah przekazał przez Swoich proroków (as), jest również 
jedna� Każda religia, która pochodzi od Allaha to islam  
i wszyscy prorocy to prorocy islamu (as)� 

Na przestrzeni dziejów ludzkość dokonywała zmian  
w religii, która została im zesłana� Prorocy (as) uczyli reli-
gii ludzi, wśród których mieszkali� Jednak po śmierci pro-
roków (as) ludzie dodawali do religii Allaha swoje własne 
wierzenia i przemyślenia� W ten sposób wypaczyli religię 
Allaha� Z tego powodu Allah zesłał nowych proroków (as), 
którzy ostrzegali ludzkość� Tak było aż do czasów Proroka 
Muhammada (saał)�  

Każda religia zesłana przez Allaha ma takie same pod-
stawy� Dokonywanie w nich zmian uniemożliwia osiągnię-
cie szczęścia� Ostatecznie ludzie utracili religię Allaha� 
Aby nie pozostawić ludzi bez wiedzy, Allah ciągle przypo-

Każdy naród ma swojego 
posłańca.

(sura Junus, Jonasz, 10:47)

b b b 

Imiona proroków 
wymienione w Koranie:

Adam, Idris (Enoch), 
Nuh (Noe), Hud, Salih, 

Ibrahim (Abraham), Lut 
(Lot), Ismail (Izmael), 
Ishak (Izaak), Jakub, 

Jusuf (Józef), Ajjub 
(Hiob), Szuajb (Jetro), 

Musa (Mojżesz), 
Harun (Aaron), Dawud 

(Dawid), Sulejman 
(Salomon), Iljas (Eliasz), 

Al-Jasa (Elizeusz), 
Junus (Jonasz), Zul Kifl 

(Ezechiel), Zakarijja 
(Zachariasz), Jahja 

(Jan), Isa (Jezus), 
Muhammad.
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minał im o tym, jak ważne są dobro i uczciwość i wysyłał 
nowych proroków (as)�

Nasza religia, islam, jest jedyną niezmienioną religią, 
ponieważ zasady naszej wiary spisane są w naszej Świętej 
Księdze – Księdze, która nie uległa żadnym zmianom�

Poznajmy teraz pokrótce Święte Księgi�

Święte Księgi
Prorocy (as) są łącznikami pomiędzy nami a Allahem� 

Każdy prorok (as) jest wysłannikiem, który szerzy prze-
słanie Boga� Przesłanie Boga komunikowane jest nam 
poprzez boskie objawienie� Objawienie to wiadomość 
od Allaha� To słowa Allaha� Zbiór słów Allaha to Święte 
Księgi� Są to Księgi, które były dane prorokom (as), aby 
prowadzić nas drogą prostą� Niektórym prorokom (as)  dał 
Księgi, innym zesłał kilka stron rękopisu� Wierzymy, że 
dzisiaj istnieją cztery główne Księgi, które pochodzą od 
Boga� Są to Tora (Tałra), Psalmy (Zabur), Ewangelia (In-
dżil) i nasza Księga, Święty Koran� Tora i Psalmy należą 
do żydów, Ewangelia należy do chrześcijan, a Koran do 
muzułmanów� Ludzie, którzy wierzą w Księgi zesłane 
wcześniej, nazywani są ludźmi Księgi�

Tora (Tałra)
Tora to święta księga żydów zesłana proro-

kowi Musie (Mojżesz) (as)� To najstarsza  
znana Święta Księga� Judaizm to nazwa  
religii, którą wyznają tylko żydzi� 
Oryginał Tory, który zesłany został 
prorokowi Musie (as), nie był 
wystarczająco dobrze chroniony� 
Na przestrzeni dziejów ludzie 
zmienili jej przesłanie�

Oprócz tych imion  
w Koranie wymienione 
zostały trzy inne: Uzair, 
Lukman i Zul Karnajn. 
Nie ma pewności, czy 
byli to prorocy, czy nie.
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Psalmy (Zabur)

To druga zesłana Święta Księga� Była ona zesłana pro-
rokowi Dawudowi (Dawid) (as)� Jej część zawarta jest 
w Torze� Nie wiadomo dokładnie, kiedy po raz pierwszy 
zebrana została w formie Księgi� Psalmy składają się z roz-
działów� Psalmy nie zawierają nakazów ani zasad� Jest to 
Księga zawierająca porady zapisane w formie poezji�

Ewangelia (Indżil)

To Święta Księga chrześcijan, zesłana prorokowi Isie (Je-
zus) (as)� Nie została spisana za życia Isy (as)� Duża liczba 
uczonych w religii spisała swoją wersję Ewangelii� Każdy 
z nich uznawał swoją własną wersję za prawidłową� Było to 
powodem zamieszania i krwawych wojen w historii chrześci-
jaństwa� Aby zapanować nad tym zamieszaniem i ustanowić 
jedną Księgę, uczeni w religii zwołali sobór w Nicei w Turcji, 
325 lat po narodzinach proroka Isy (as)� Po wielu dniach dłu-
gich dyskusji zmniejszyli liczbę ksiąg do czterech� Dzisiejsza 
Ewangelia to zestawienie tych czterech ksiąg�

Święty Koran
Święty Koran to ostatnia Księga zesłana ludzkości, by 

prowadzić ją drogą prostą� Po niej nie będzie żadnej in-
nej Świętej Księgi� Prawa w niej zawarte są ważne aż do 
Dnia Sądu Ostatecznego� Najważniejszą różnicą pomiędzy 
Świętym Koranem i innymi Świętymi Księgami jest to, że 
spisywany był za życia Proroka Muhammada (saał)� Poza 
tym Prorok Muhammad (saał) kazał wielu ludziom uczyć 
się Świętego Koranu na pamięć� Ta głęboko zakorzenio-
na tradycja trwa do dzisiaj� Gdy nasz Prorok (saał) umarł, 
pozostawił muzułmanom Koran na piśmie� Tora natomiast 
została spisana siedemset lat po śmierci proroka Musy (as), 
a Ewangelia zebrana w formie księgi około stu do stu pięć-

Zaprawdę, 
My posłaliśmy 

napomnienie i My 
jesteśmy jego stróżami!

(sura al-Hidżr,  
Hidżr, 15:9)
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dziesięciu lat po śmierci proroka Isy (as)� Koran nie został 
zesłany tylko do jednego społeczeństwa i nie dotyczy tylko 
jednego okresu� Allah Wszechmogący ogłosił, że będzie 
chronił naszą Świętą Księgę, Koran, aż do Dnia Sądu Osta-
tecznego� Z tego powodu nikt nie będzie w stanie zmienić 
w Koranie nawet jednej litery� Jeśli ludzie będą rozwijać 
się, przestrzegając granic określonych przez Allaha, zy-
skają Jego miłość� Bóg jest pełen miłości i to On umieścił 
w sercach ludzi miłość� Pomyślcie, czy istnieje większa 
nagroda niż zyskanie miłości naszego wspaniałego Stwo-
rzyciela, który stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na 
Ziemi i wie wszystko to, co wiadome i ukryte? Jesteśmy 
dziećmi cywilizacji opartej na miłości� 

[…] który mnie stworzył 
i który mnie prowadzi 
drogą prostą, który mnie 
karmi i poi, a kiedy 
zachoruję, to mnie leczy;

(sura asz-Szura,  
Poeci, 26:78-80)
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POCZYTAJMY:
PSZCZÓŁKA WYJAŚNIA ROZDZIAŁ, 
NOSZĄCY JEJ IMIĘ
Jestem małą pszczółką miodną� Jestem jednym z najmniej-

szych stworzeń pośród milionów i miliardów istot stworzonych 
na naszym wielkim świecie� Allah Wszechmogący poświęcił 
mi szczególną uwagę w swojej ostatniej Świętej Księdze� Na-
kazał Prorokowi Muhammadowi (saał), aby nadał jednemu 
z rozdziałów moje imię� Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy się 
o tym dowiedziałam� 

W tym rozdziale Allah Wszechmogący uczy mnie, jak zbu-
dować gniazdo i plaster miodu, jak zbierać pyłek kwiatowy, nie 
gubiąc drogi (nawet, jeśli jest daleko) i jak wytworzyć z nie-
go miód� Poddajemy się tym nakazom, wykonując niezwykłe 
geometryczne wzory i postępując zgodnie z matematycznymi 
proporcjami� 

Najpierw budujemy naszą cudowną konstrukcję, plaster 
miodu, stawiając sześciokątne woskowe komórki� Po ciężkiej 
pracy, wysiłku i wykorzystaniu naszych umiejętności, zmienia-
my w naszym ciele pyłek, który zbieramy z wielu gatunków 
kwiatów, w miód� Później uważnie wypełniamy każdą komór-
kę plastra miodem� Osiągamy to wszystko przykładnie i ciężko 
pracując w grupie z innymi pszczółkami�

Pracujemy dzień i noc, aby wytworzyć pyszny miód, któ-
ry jest także lekarstwem na wiele chorób� Będziemy kontynu-
ować naszą pracę do końca świata� Powołując się na nasz przy-
kład, nasz Stworzyciel pokazał, że nic nie zostało stworzone na 
próżno i wszystko w naturze ma wewnętrzną wartość i wagę� 
Obserwując drzewa, ptaki, kwiaty o różnych kolorach, płynące 
rzeki i piękne gwiazdy na niebie zdajemy sobie sprawę, że nie-
skończona siła i moc należy tylko do Allaha Wszechmogącego�  

Jest tyle do zrobienia� Musimy robić, co w naszej mocy 
i chronić wyjątkową równowagę naszej planety, aby zapewnić 
szczęście każdej istocie, która na niej mieszka�

Proszę, nie zapominajmy o tym! Mam nadzieję, że pobu-
dziłam waszą ciekawość w tej kwestii i samodzielnie będzie-

I objawił twój Pan 
pszczołom:

„Wybierajcie sobie 
wasze mieszkania  

w górach, w drzewach 
i w tym, co ludzie 
budują; następnie 

jedzcie ze wszystkich 
owoców i chodźcie 
pokornie drogami 

swego Pana!” 
Z wnętrzności ich 

wychodzi napój różnego 
koloru, w którym ludzie 

znajdują uzdrowienie 
Zaprawdę, w tym jest 
znak dla ludzi, którzy 

się zastanawiają! 
(sura an-Nahl, 

Pszczoły, 16:68-69)
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cie szukać informacji na ten temat� Mam też nadzieję, że za 
każdym razem, gdy zobaczycie pszczołę, przypomnicie sobie 
moje słowa� 

Zastanawiam się, skąd ludzie mają wiedzieć jak okazywać 
Allahowi posłuszeństwo? Czy i Wy się nad tym zastanawiali-
ście? Najpierw musicie wiele razy przeczytać Święty Koran� 
W rozdziale zatytułowanym moim imieniem poruszono wiele 
tematów� Przyjrzyjmy się temu rozdziałowi� 

Ciekawi was sura (rozdział), w której wspomniane 
jest moje imię, prawda? W takim razie niezwłocznie wam 
o niej opowiem� Sura an-Nahl nosi moje imię� An-ahl znaczy 
„pszczoła”� Jest to szesnasty rozdział Świętego Koranu i ma 
sto dwadzieścia osiem ajatów� Wersety te wyjaśniają piękno 
i równowagę pomiędzy całym stworzeniem w niebie i na Zie-
mi i to, jak działa ono dla dobra ludzkości� Rozdział zachęca 
ludzi, aby zastanawiali się nad tymi rzeczami i czcili Allaha� 
Szczególną uwagę poświęcono temu, jaki będzie koniec tych, 
którzy nie wierzą, jaki jest cel Świętego Koranu i jak ważne 
jest używanie swojego intelektu� Oto w skrócie główne tematy 
wyróżnione w tym rozdziale: wiara, niewiara, sprawiedliwość, 
czynienie dobra, rozumowanie, dotrzymywanie słowa, wiedza 
i cierpliwość� 

Przy okazji, zanim skończę, chciałabym się z wami czymś 
podzielić� Czy wiecie, jak delikatny był Prorok Muhammad 
(saał) względem wszystkich istot żywych? Nawet w czasach 
wojny powiedział swoim żołnierzom i przyjaciołom: „Nie za-
bijajcie zwierząt ani nie czyńcie szkody drzewom i roślinom� 
Nie atakujcie dzieci, kobiet, modlących się niemuzułmanów 
i nie niszczcie miejsc kultu”� Świat, w którym dzisiaj żyjemy, 
potrzebuje takiej rady, nieprawda? Byłam bardzo poruszo-
na, gdy o tym usłyszałam� Jak mogłam nie być, skoro Prorok 
(saał), który zesłany został jako miłosierdzie dla wszechświa-
ta, przywiązuje wagę do takich małych istot jak my pszczoły 
i zachęca ludzi do traktowania nas z życzliwością�
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i tym, co nie, pomiędzy dobrem i złem�
Święty Koran – to Nur (Światło)� Będzie oświecał dro-

gę ludzkości aż do Dnia Sądu Ostatecznego� 
Święty Koran – to Szifa (Uzdrowienie) na każdy rodzaj 

moralnego zepsucia�
Święty Koran – to Huda (Przewodnik), nawet wtedy, 

kiedy robi się niebezpiecznie�
Święty Koran – to Zikr (Wspominanie), abyśmy pamię-

tali o sobie i o naszym Stworzycielu�
Święty Koran – to Kelam (Słowo Allaha Wszechmogą-

cego)�

Piękne wersety zsyłane były 
jeden po drugim

Każde zdanie w Świętym Koranie to ajat (werset)� Aja-
ty mogą być krótkie i mieć kilka liter lub zajmować całą 
stronę� W Świętym Koranie jest 6236 wersetów� Koran nie 
został zesłany Prorokowi (saał) w całości, ale w częściach� 
Niektóre wersety zostały zesłane po konkretnych wydarze-
niach, aby naświetlić sprawy z nimi związane� Proces ten 
trwał dwadzieścia trzy lata� Trwał on tak długo, aby uła-
twić zrozumienie i odbiór objawienia� Tak samo, jak my 
rośniemy powoli dzień po dniu, tak samo, jak dom buduje 
się cegła po cegle i tak samo, jak ziarenko stopniowo ro-
śnie wyżej i wyżej, Koran zsyłany był etapami�

Misja Proroka Muhammada (saał) trwała dwadzieścia 
trzy lata� Trzynaście z nich spędził w Mekce, a dziesięć 
w Medynie� Ajaty, które zesłane zostały w Mekce, nazy-
wa się wersetami mekkańskimi, a wersety, które zesłane 
zostały w Medynie – wersetami medyńskimi� Wersety, 
które zesłane zostały w Mekce, dotyczą w dużej mierze za-
sad wiary, życia po śmierci i zasad dobrego wychowania� 
W odróżnieniu od tego wersety objawione w Medynie do-
tyczą zazwyczaj kwestii rodziny i społeczeństwa� 

Oto ten Koran 
prowadzi ku temu, 

co jest bardziej 
proste,  i obwieszcza 

wiernym, którzy 
czynią dobre dzieła, 

iż czeka ich 
nagroda wielka;

(sura al-Isra, 
Podróż nocna, 17:9)
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Fragmenty składające się z wersetów to sury (rozdzia-
ły)� W Koranie jest sto czternaście sur� Sury, podobnie 
jak ajaty, mogą być czasem długie, a czasem krótkie� Na 
przykład sura al-Bakara ma czterdzieści osiem stron i jest 
najdłuższą w Koranie� Z drugiej strony, istnieje sura, która 
ma długość jednego zdania� Jest to sura al-Kausar� W ten 
sposób ajaty tworzą sury, a sury Koran�

Każda czynność zaczyna się od 
Bismillah (w imię Allaha)

Każda sura w Koranie, oprócz jednej, zaczyna się od 
słów Bismillahir rahmanir rahim, co oznacza „W imię Al-
laha Miłosiernego (Rahman), Litościwego (Rahim)”� Taki 
zwrot nazywamy basmalą� Podobnie jak wypowiadamy 
basmalę przed czytaniem Koranu, powinniśmy także wy-
mawiać ją przed każdą czynnością życia codziennego� Ba-
smala w skrócie to Bismillah� Jeśli wymówimy imię Allaha 
przed rozpoczęciem jakiejś czynności, Allah ją nam ułatwi� 
Powinniśmy mówić basmalę przed jedzeniem, przed pój-
ściem do szkoły, odrabiając zadanie domowe i przed spa-
niem� Muzułmanie powinni mówić basmalę przy każdej 
okazji� Powinniśmy otwierać sklepy i zaczynać podróże, 
mówiąc basmalę, ponieważ jest to jeden z głównych sym-
boli naszej kultury�

Nazwy rozdziałów
Każda sura w Koranie ma swój tytuł� Czasem sury noszą 

imiona proroków np� Ibrahim (Abraham) (as), Jusuf (Jó-
zef) (as) i Muhammad (saał)� Czasem noszą nazwy zjawisk 
astronomicznych np� gwiazd (nadżm), księżyca (kamar)  
i słońca (szams)� Czasem biorą swoją nazwę od pierwsze-
go słowa lub litery rozdziału np� ta ha, ja sin, kaf, sad� 
Czasem nawiązują do wydarzeń w życiu Proroka (saał), 
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np� isra (podróż nocna), mudżadala (dysputa) lub hudżurat 
(komnaty)� Czasem odnoszą się do ludzkości, np� insan 
(człowiek), Mariam (Maria)� Czasem nazwane są po pew-
nych grupach np� dżinn (dżinny), munafikun (obłudnicy)� 
Czasem dotyczą życia po śmierci np� kijam (zmartwych-
wstanie), naba (wieść), takłir (zaciemnienie)� Nieraz no-
szą nazwy zwierząt, np� pająka (ankabut), pszczół (nahl) 
i mrówek (naml)� Jeden z rozdziałów bierze swój tytuł od 
drzewa figowego (tin)�

Rozdziały Świętego Koranu
Basmala jest kluczem do Koranu, a rozdział pod tytu-

łem al-Fatiha to jego drzwi� Al-Fatiha znaczy „otwiera-
jąca”� Jest ona fundamentem Koranu� Wyjaśnia, że tylko 
Allah jest godny chwały i czci i że tylko do Niego powin-
niśmy się modlić i tylko Jego prosić o pomoc�

Al-Fatiha jest najczęściej recytowanym rozdziałem 
w naszym życiu, w naszych pięciu dziennych modlitwach 

Mów: „On – Bóg Jeden, 
Bóg Wiekuisty! Nie 
zrodził i nie został 
zrodzony! Nikt Jemu 
nie jest równy!”

(sura al-Ichlas, 
Szczerość wiary, 112:1-4)
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i prośbach kierowanych do Allaha� Czytamy ten rozdział, 
kończąc nasze prośby i modlitwy za dusze umarłych� 

Drugi, najczęściej czytany rozdział Koranu, nazywa się 
al-Ichlas, co oznacza szczerość wiary i zachowywanie się 
zgodnie z islamem� W tym rozdziale Allah zwięźle przed-
stawia i opisuje Samego Siebie� Dlatego rozdział ten znany 
jest jako fundament monoteizmu�

Jedną z najczęściej czytanych sur w Koranie jest Ja sin� 
Przyjmuje się, że słowo Ja sin oznacza „O ludzie”� Uzna-
je się ją za serce Koranu i czyta zwłaszcza w piątek wie-
czorem i podczas odwiedzania grobów� Tematy omówione 
w tym rozdziale to między innymi zasady wiary islamu, 
jedność Boga i dowód na jego potęgę, stworzenie ludzko-
ści i zmartwychwstanie�

Ar-Rahman to także bardzo często czytany rozdział� 
Jego tytuł – ar-Rahman (jest to jedno z pięknych imion 
Allaha) pochodzi od pierwszego słowa, które się w nim 
znajduje� Ar-Rahman znaczy „Ten, który jest miłosierny 
dla całego stworzenia”� W rozdziale poruszone są tematy, 
takie jak zasady zachowania w islamie, dowód na potęgę 
i jedność Allaha i niezliczone błogosławieństwa, którymi 
obdarowana została ludzkość�

Części Koranu
Oprócz ajatów (wersetów) i sur (rozdziałów) Koran po-

dzielony jest dodatkowo na dżuzy (części)� Podział Koranu 
na dżuzy pozwala nam z łatwością go czytać� Każdy dżuz 
składa się z dwudziestu stron, zaczynając od początku Ko-
ranu� Początek każdego dżuzu zaznacza się zwykle symbo-
lem róży� W sumie w Koranie jest trzydzieści dżuzów�

Słowa mówione są tymczasowe, 
tekst pisany jest trwały

Prorok Muhammad (saał) kazał muzułmanom, którzy 

W Imię Boga 
Miłosiernego  

i Litościwego! 
Chwała Bogu, Panu 

światów, Miłosiernemu, 
Litościwemu, Królowi 

Dnia Sądu. Oto Ciebie 
czcimy i Ciebie prosimy 
o pomoc. Prowadź nas 

drogą prostą drogą 
tych, których obdarzyłeś 

dobrodziejstwami; nie 
zaś tych, na których 

jesteś zagniewany, i nie 
tych, którzy błądzą.

(sura al-Fatiha, 
Otwierająca, 1:1-7)
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umieli pisać, aby zapisywać stopniowo objawiane ajaty� 
Osoby, które zapisywały Koran, nazywamy „skrybami 

boskiego objawienia”� Ich obowiązkiem było bezbłęd-
ne zapisywanie każdego wersetu� Byli to między innymi 
Abu Bakr (radijallahu anhu, niech Allah będzie z niego 
zadowolony), Omar (ra), Osman (ra), Ali (ra) oraz Zajd ibn 
Tabit (ra)� To dzięki nim Koran przekazywany był z poko-
lenia na pokolenie, nie ulegając zmianom� 

Przywódcą muzułmanów po naszym Proroku (saał) był 
Abu Bakr (ra)� W tym czasie Omar (ra) zaproponował, 
aby zebrać Koran w formie księgi� Koran zebrano, po-
wołując na świadków hafizów (ludzi, którzy znali Koran 
na pamięć)� Pierwszy egzemplarz Koranu znany jest jako 
Mushaf� Był on w posiadaniu Abu Bakra (ra) aż do jego 
śmierci� Koran ten odziedziczył Omar (ra), następnie żona 
Proroka Muhammada (saał), Hafsa (córka Omara) (ra), 
a później Osman (ra)� 

Za panowania Osmana (ra) muzułmańskie granice bar-
dzo się poszerzyły� W tym czasie wielu ludzi przeszło na 
islam, w następstwie czego liczba ludności wzrosła, a gra-
nice poszerzyły się jeszcze bardziej� Zwiększone zapotrze-
bowanie na kopie Koranu w tych miejscach zaspokajano, 
przepisując oryginał� Księgi te wysłano do siedmiu naj-
większych miast w państwie� Egzemplarze Koranu, które 
mamy dzisiaj w domu, przepisano z pierwszej kopii�

Słowiki Koranu – ludzie, którzy 
znają Koran na pamięć

Ludzi, którzy nauczyli się Koranu na pamięć, nazy-
wamy hafizami� Ich wysiłek jest bardzo ceniony� Z tego 
powodu znani są jako „chodzący Koran”� Niektórzy z nas 
wolą, aby nazywać ich „żywym Koranem”� Obecnie na 
prawie każdej ulicy w Turcji spotkać można hafiza, który 
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nauczył się Koranu na pamięć� Nawet jeśli nie ma hafiza, 
to z pewnością bez trudu można znaleźć osobę, która zna 
część Koranu na pamięć�

Czytanie Koranu od początku 
do końca

Hatim oznacza przeczytanie Koranu od początku do 
końca� Co roku, w każdą ramadanową noc, Prorok (saał) 
recytował aniołowi Dżibrilowi wszystkie ajaty, które 
zostały mu tego dnia zesłane� Anioł Dżibril powtarzał je� 
W ten sposób Prorok (saał) i anioł, który przekazywał obja-
wienie, recytowali sobie wzajemnie Koran, powtarzając po 
sobie ajaty� Kiedy Prorok (saał) czytał, anioł słuchał� Kiedy 
anioł czytał, Prorok (saał) słuchał� Taki rodzaj wspólnego 
czytania to tak zwana mukabala� Ta praktyka zapoczątko-
wała wśród muzułmanów tradycję wspólnego czytania� 
Z tego też między innymi powodu nasza Święta Księga po-
została po dziś dzień niezmieniona�  

Przeczytanie całego Koranu jest bardzo istotne w rama-
danie, miesiącu postu, aby upamiętnić to ważne wydarze-
nie, które odbyło się pomiędzy Prorokiem (saał) a aniołem 
Dżibrilem� Dlatego my także czytamy Koran podczas po-
stu w miesiącu ramadan� 

Stambulska sztuka kaligrafii
Sztuka ta powstała z myślą o tym, aby pisać Koran  

w ozdobny sposób� Sztukę tę nazywamy kaligrafią, a oso-
by, które się nią zajmują, kaligrafami� Do takiego pisania 
potrzeba specjalnych piór i materiałów i należy trzymać 
się pewnych zasad stylu kompozycji� Aby być dobrym ka-
ligrafem trzeba uczyć się od mistrza� Nie można się wprost 
napatrzeć na Koran napisany kaligrafią� Strony takiego 
Koranu pełne są pięknych liter i rozmaitych kolorów� 

Nasz Prorok (saał) 
powiedział: „Najlepsi 
z was to ci, którzy 
poznają Koran i uczą 
go innych”. 
(Buchari, „Zalety  
Koranu”, 21)
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W kulturze tureckiej, poza kaligrafią koraniczną, ceni 
się także inne formy kaligrafii� Najczęściej zapisywane 
symbole to imiona „Allah” i „Muhammad”� Większość na-
szych meczetów i domów ozdobiona jest tymi imionami� 
Turcy stworzyli najpiękniejsze kaligrafie, co spowodowało 
powstanie znanego powiedzenia, że „Koran zesłany został 
w Mekce, recytowany był w Egipcie, a pisany w Stambu-
le”� Wiele egzemplarzy Koranu zapisanych jest kaligrafią� 
Te, które mamy dzisiaj, napisane są przez kaligrafa Hafyza 
Osmana�

Prawidłowe czytanie Świętego 
Koranu

Koran to najlepsza Księga� Nie ma wspanialszej Księgi� 
Nie ma słów piękniejszych niż jego słowa� My, muzułma-
nie, staramy się recytować Koran najlepiej, jak potrafimy  
i odczuwamy przy tym radość� Na początku w Koranie nie 
było znaków wspomagających czytanie, ale gdy islam za-
czął się rozszerzać i liczba muzułmanów wzrosła, napo-
tykali oni pewne trudności w czytaniu Koranu� Aby temu 
zapobiec, umieszczono w Koranie znaki, które miały za 
zadanie ułatwić jego czytanie� 

Prawidłowe czytanie Koranu jest także sztuką� Osoba, 
recytująca Koran pięknym głosem, może głęboko poruszyć 
swoje otoczenie� Oczywiście nie każdy potrafi recytować 
go tak dobrze� Naszym obowiązkiem jest czytać Koran 
najlepiej, jak potrafimy�

Przed czytaniem Koranu musimy wziąć ablucję, 
a potem powiedzieć Auzu billahi minasz-szajtanir radżim, 
co oznacza „Szukam schronienia u Boga przed szatanem 
przeklętym”� Następnie należy powiedzieć: Bismillahir 
Rahmanir Rahim – „W imię Boga Miłosiernego, Litości-
wego”� Prawidłowo czytając Koran, stajemy się piękniejsi� 

Nasz Prorok (saał) 
powiedział: „Islam 

oparty jest na pięciu 
fundamentach: 

wyznaniu, że nie ma 
Boga prócz Allaha, 

a Muhammad (saał) 
jest jego Wysłannikiem, 

odmawianiu pięciu 
dziennych modlitw, 
dawaniu jałmużny, 

odbyciu pielgrzymki 
i poście w miesiącu 

ramadan”.

(Buchari, „Wiara”, 2)
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Dodajemy piękna naszemu już istniejącemu pięknu�

Poruszająca Księga 
Kiedy nasz ukochany Prorok (saał) mieszkał w Mekce, 

każdego wieczoru recytował Koran na swoim podwórku� 
Koran tak bardzo wpływał na ludzi, że nawet niewierzący 
mekkańczycy wychodzili potajemnie w nocy, aby posłu-
chać jego recytacji� Pewnego wieczoru, jak zwykle, trzech 
poważanych mekkańczyków potajemnie przyszło słuchać, 
jak Prorok (saał) recytuje Koran� Wracając do domu, na-
tknęli się na siebie� Nie mogli się przed sobą przyznać, że 
byli tam, ponieważ chcieli słuchać recytacji Koranu� Każdy 
jednak domyślił się, jaka jest prawda� Wyobraźcie sobie – 
nie uznawać Koranu, ale potajemnie przychodzić, słuchać 
jego recytacji� Jak by się wytłumaczyli, jeśli ktoś by o tym 
usłyszał? Dali sobie słowo nigdy więcej nie przychodzić 
i nie słuchać recytacji Koranu� Co by się przecież stało, 
gdyby ktoś ich zobaczył? Nie mogli się jednak oprzeć po-
kusie i następnego dnia znowu potajemnie wrócili na miej-
sce� W ten sposób Koran głęboko poruszał nawet tych, któ-
rzy go odrzucali�

Koran głosi prawdę w sposób  
zrozumiały

Koran to księga, którą każdy może z łatwością czytać, 
poznać i zrozumieć� Nasza Księga w przystępny sposób 
wyjaśnia różne rzeczy� Jej najważniejszą cechą jest to, że 
bez trudu można nauczyć się jej na pamięć� O żadnej innej 
księdze na świecie nie można powiedzieć tego samego�  

Czasami, abyśmy lepiej zrozumieli pewne przesłania, 
używane są przypowieści� Te przypowieści udzielają nam 
rad i w każdej z nich jest morał�

Kiedy recytujesz 
Koran, to szukaj 
ucieczki u Boga
przed szatanem 
przeklętym!

(sura an-Nahl,
Pszczoły, 16:98)
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Nieraz trudno jest zrozumieć pewne ajaty� W takim 
wypadku można sięgnąć po książki, które zajmują się in-
terpretacją Koranu i dogłębnie go objaśniają� Istnieją też 
tłumaczenia Koranu na inne języki, na przykład polski� 

Tefsir to szczegółowa interpretacja każdego ajatu w Ko-
ranie� Jeśli chcemy zrozumieć, co wynika z danego aja-
tu, możemy skorzystać z tefsiru� A jeśli interesuje nas na 
przykład polskie znaczenie, możemy skorzystać z polskie-
go tłumaczenia Koranu� Przykładowo, jeśli chcemy znać 
znaczenie pierwszego wersetu rozdziału al-Fatiha, czyli 
Alhamdu lillahi rabbil alamin, który recytuje się w każ-
dej z pięciu modlitw, dowiemy się, że oznacza on „Chwała 
Bogu, Panu Światów”� Jednak, jeśli interesuje nas bardziej 
szczegółowe wyjaśnienie, skorzystamy z książki tefsiru�

To Księga, która wyprowadza 
ludzi z ciemności

Koran nawołuje ludzkość do tego, co prawidłowe 
i piękne� Ci, którzy o nim pamiętają, będą ocaleni od świata 
ciemności, przepełnionego niesprawiedliwością, przemocą 
i zachowaniem, które jest nie do pogodzenia z godnością 
i szacunkiem do samego siebie� Ci, którzy za nim postępu-
ją, będą chronić słabszych, sieroty i ubogich� Osoby samo-
lubne i skąpe mogą oduczyć się swoich złych zwyczajów 
jedynie z pomocą Koranu� 

Muzułmanie, którzy przestrzegają zasad Koranu, sza-
nują prawa swoich sąsiadów, zarabiają pieniądze w do-
zwolony sposób, unikają kłamstwa, oszustwa i wszystkich 
niedozwolonych uczynków� Kłamstwo zastępują uczciwo-
ścią, hipokryzję szczerością, przechwalanie się i dumę po-
korą, a samolubstwo ofiarnością� 

Kobiety, które wcześniej uznawano za bezwartościowe, 
dzięki Koranowi zyskały szacunek� Dzięki Koranowi lu-
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dzie zdali sobie sprawę, że i dziewczynki, i chłopcy to dar 
od Allaha� Również dzięki Koranowi ludzie nauczyli się 
być życzliwymi dla niepełnosprawnych i pomagać im inte-
grować się ze społeczeństwem�

Koran dał ludzkości nadzieję, kładąc kres haniebnej 
karcie ludzkiej historii, jaką było niewolnictwo i przywra-
cając ludziom wolność� 

Koran oświetlił ludzkość jak słońce� Dzięki Korano-
wi światło zastąpiło ciemność, a boskie światło zastąpiło 
ucisk� Nastała sprawiedliwość, pokój, prawo i porządek� 
Pojawiło się więcej szlachetnych ludzi�

Koran nauczył ludzi jak chronić się przed złem�
Koran nauczył ludzi jak się dzielić� 
Koran nauczył ludzi przyjaźni i braterstwa� 
Koran nauczył ludzi pokoju i miłości� 
Koran nauczył ludzi jak być kulturalnym� 
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POCZYTAJMY: 
MRÓWKA WYJAŚNIA ROZDZIAŁ, 
NOSZĄCY JEJ IMIĘ
Jak już wiecie, Allah Wszechmogący zesłał naszemu 

ukochanemu Prorokowi Muhammadowi (saał) ajaty� Wer-
sety te zebrano w formie Świętego Koranu� Rozdział an-
-Naml (Mrówki) wyjaśnia zdarzenie, które zaszło pomię-
dzy moimi przodkami, mrówkami, a prorokiem Sulejma-
nem (Salomon) (as)�

Pozwólcie, że się przedstawię� Jestem małą mrów-
ką� Allah bardzo mnie docenił, przywołując moje imię  
w Świętym Koranie� Nawet nie wiecie, jaka jestem z tego 
powodu szczęśliwa� Poza tym jesteśmy jednymi ze zwie-
rząt, których nie wolno zabijać� Koło naszych gniazd nie 
wolno nawet rozpalać ogniska�    

Spróbujmy zrozumieć dwudziestą siódmą surę Koranu, 
zatytułowaną „Mrówki”� Rozdział ten ma dziewięćdziesiąt 
trzy ajaty� Główne tematy w nim omawiane to: znaczenie 
wiary, znaczenie oddawania czci Allahowi Wszechmogą-
cemu, wiara w boskie objawienie, wiara w to, że wiedza 
o rzeczach, które są nieznane i ukryte przed nami, należy 
tylko do Boga Wszechmogącego oraz w to, że wszystkie 
błogosławieństwa i pożywienie pochodzi od Allaha i mu-
simy Mu za nie dziękować� Sura przywołuje też zdarzenie, 
które zaszło pomiędzy Balkis (królową Szeby) a prorokiem 
Sulejmanem (as), jak również historię proroków: Musy 
(Mojżesz) (as), Saliha (as) i Luta (Lot) (as)� Widzicie, o tym 
wszystkim mówi rozdział noszący moje imię� Niektórzy 
ludzie odrzucają wiarę w Allaha, pomimo lekcji zawartych  
w tych historiach, wielu błogosławieństw oraz piękna, któ-
re nas otacza� Jestem wdzięczna Allahowi za każdym ra-
zem, gdy o nich pomyślę�

Pozwólcie, że zanim opowiem wam historię proroka 
Sulejmana (as), opowiem trochę o mrówkach� Jestem pewna, 
że z każdym zdaniem będziecie coraz bardziej zaskoczeni� 
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Mrówki można podzielić na trzy rodzaje: królową, samce 
i robotnice� Każda z nas od początku świadoma jest swoich 
obowiązków� W przeciwieństwie do was nie potrzebujemy 
szkoły, edukacji, egzaminów ani dyplomów, bo dostajemy 
je od naszego Stworzyciela� 

Pomimo tego, że Allah uczynił nas małymi i delikat-
nymi istotami, dał nam też, między innymi, szczególną 
zdolność do organizacji i wykonywania skomplikowa-
nych obliczeń� Stworzył nas pracowitymi i nauczył umie-
jętności podziału obowiązków� Warunki życia mrówek 
są naprawdę bardzo trudne� Nawet godzinami nosimy 
jedno ziarno zboża� Dlatego Allah chciał, abyśmy miesz-
kały w koloniach liczących setki tysięcy� Tak jak inne 
istoty, obdarzono nas wyjątkowymi umiejętnościami 
i pięknem, które pomagają nam zaadaptować się do warun-
ków, w których się znajdujemy�

Nasze podziemne gniazda połączone są tunelami, by 
chronić nas przed wieloma zagrożeniami� Niekiedy są to 
ludzie lub deszcz� Deszcz jest dla nas niebezpieczny, po-
nieważ nie umiemy pływać i możemy się łatwo utopić� 
Ach, ci ludzie! Czasem depczą nas, nie zdając sobie z tego 
sprawy� Jeśli tylko patrzyliby, gdzie idą, takie rzeczy by 
się nam nie zdarzały� Chciałabym, abyście w przyszłości 
bardziej uważali� 

Przejdźmy teraz do opowieści� Allah Wszechmogący 
dał prorokowi Sulejmanowi (as) panowanie nad wieloma 
stworzeniami� Wiatr przynosił mu, czegokolwiek zapra-
gnął, ptaki zbierały dla niego informacje, a góry wyśpie-
wywały wraz z nim imię Boga� Służyło mu wiele stworzeń� 
Poza misją proroctwa, Allah Wszechmogący dał prorokowi 
Sulejmanowi (as) szeroką wiedzę, królestwo, skarby oraz 
wiedzę i zrozumienie mowy ptaków i innych istot� Mimo 
tego, że obdarzony został tymi darami, nie był dumnym 
człowiekiem� Rozumiał, że były to dary od Allaha�
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A kiedy doszli 
do Doliny Mrówek; 

jedna mrówka 
powiedziała: 

„O mrówki! 
Wejdźcie do waszych 

pomieszczeń, żeby 
Salomon i jego wojska 

nie stratowały nas przez 
nieuwagę”.

I Salomon uśmiechnął 
się na te jej słowa, 

i powiedział:

„Panie mój! Pobudź 
mnie, abym był 

wdzięczny za Twoją 
dobroć, którą mnie 
napełniłeś i moich 
rodziców; i abym 

czynił dobro, które by 
się Tobie podobało. 

Wprowadź mnie, przez 
Twe miłosierdzie, 

pomiędzy Twoje sługi 
sprawiedliwe!”

(sura an-Naml,  
Mrówki, 27:18-19)





Miał tak łagodną naturę, że nie deptał mrówek przechodzą-
cych przez drogę� Prorok Sulejman (as) modlił się za siebie 
i za swoją rodzinę, aby mieli możliwość i siłę czynić dobro, 
które podobałoby się Allahowi i dzięki temu znaleźli się  
w niebie wśród dobrych sług Boga� 

Ta sura Koranu udowadnia, że każda istota okazuje Allaho-
wi posłuszeństwo� Ludzie powinni zatem zdać sobie sprawę, 
że ta planeta nie należy tylko do nich i że nie mają prawa 
krzywdzić żadnej istoty na niej żyjącej� Ludzie muszą być 
świadomi wszystkich istot: mrówek, pszczół, ptaków, owa-
dów i nauczyć się dzielić z nimi planetę�
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O wy, którzy wierzycie! 
Niech jedni ludzie nie 

szydzą z drugich;  
być może, tamci są 

lepsi od nich. Ani też 
kobiety – z kobiet; 

być może, tamte są 
lepsze od nich. 

I nie zniesławiajcie 
siebie samych; 

i nie obrzucajcie się 
wyzwiskami. Jakże 

złe jest słowo 
„zepsucie” – po 
przyjęciu wiary! 
A ten, kto się nie 

nawróci – to ci – oni 
są niesprawiedliwi.

(sura al-Hudżurat, 
Komnaty, 49:11)

jest wiara w Allaha i Jego jedność, a następnie wiara 
w Jego anioły, Księgi, proroków (as), życie po życiu i prze-
znaczenie� Wszystkie te wierzenia opierają się na wierze 
w Allaha�

Koran zaprasza ludzi do islamu� Opisuje, jakie są na-
grody dla tych, którzy wierzą i jakie srogie konsekwencje 
dla tych, którzy nie wierzą, i podaje tego przykłady�  

Koran największą wagę przypisuje wierze w jednego 
Boga (to znaczy monoteizm)� Oznacza to wiarę w Allaha  
i Jego jedność, poznanie Allaha i nieoddawanie czci niko-
mu innemu� Osobom, które przyjęły muzułmański mono-
teizm, nie wolno czcić bożków ani prosić ich o pomoc� Nie 
przystoi przecież inteligentnej osobie czcić nieżywy kawa-
łek skały i prosić go o pomoc� Tylko ktoś niedouczony lub 
ignorant mógłby coś takiego zrobić� Ci, którzy mają pra-
widłową wiedzę o Allahu, potrafią lepiej zrozumieć jego 
nakazy� 

Ponieważ nasza Księga przywiązuje tak wielką wagę do 
monoteizmu, możemy śmiało stwierdzić, że jest on głów-
nym przesłaniem Koranu� Jeśli ktoś zachowuje się w spo-
sób, który zagraża jego wierze w jedność Allaha, wyrządza 
sobie wielką szkodę� Tak samo, jak umiera człowiek, któ-
rego serce przestaje bić, umiera też wiara, która jest słaba� 

Naszymi słowami i uczynkami musimy odzwierciedlać 
naszą wiarę� Musimy unikać złych nawyków i niedozwo-
lonych uczynków� Możemy to udowodnić, wykonując do-
bre uczynki� Każdy dobry uczynek liczy się, jako szlachet-
ne dzieło�

Gdy wcielimy naszą wiarę w życie, będziemy skłaniać 
się ku dobrym uczynkom i unikać złych� To naturalna kon-
sekwencja wiary� Wierzący bardzo się stara żyć według 
zasad wymienionych w Koranie� Taki człowiek jest wraż-
liwym muzułmaninem, kochanym przez wszystkich, czy-
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niącym dobro i unikającym zła�
Koran opisuje tymczasowość życia ziemskiego, zmar-

twychwstanie i rozliczenie z uczynków po śmierci� W Ko-
ranie jest wiele przestróg na ten temat� Tym, którzy żyją 
zgodnie z nakazami Allaha, obiecane są nieskończone bło-
gosławieństwa� Uczymy się, że życie doczesne trwa chwilę 
i że życie po śmierci trwa wiecznie� Każdy człowiek otrzy-
ma to, na co zapracował na ziemi� Dlatego Koran cały czas 
przypomina nam o życiu po śmierci�

Święty Koran uczy nas jak 
wykonywać dobre uczynki

Koran nakazuje nam chwalić Allaha i uczy nas podstaw 
oddawania czci� Na przykładzie Proroka (saał) uczymy się 
jak recytować Koran, jak go interpretować i jak się modlić 
oraz wykonywać dobre uczynki� Jest modelem do naśla-
dowania� Uczymy się od niego nie tylko jak wykonywać 
dobre uczynki, ale także innych zasad naszej religii� Jego 
życie i charakter są dla nas najlepszym wzorem� Nasz uko-
chany Prorok (saał) powiedział: „Wykonujcie pięć dzien-
nych modlitw tak jak ja i odbywajcie hadżdż (pielgrzymkę) 
tak jak ja”�

Pięć dziennych modlitw to część naszych codziennych 
rytuałów�

Modlitwy umacniają nasze więzi ze Stworzycielem� 
Modlitwa to pod wieloma względami oczyszczenie� 
Oczyszczamy nasze ciała, wykonując obowiązkowo rytu-
alne obmycie się (ablucję)� Człowiek, który zwraca się pięć 
razy dziennie w stronę Kaaby, chroniony jest przed złem� 

Raz w roku wypada obowiązkowy post w ramadanie� 
Ma on wiele fizycznych i duchowych zalet� Dawanie jał-

O wy, którzy wierzycie! 
Nie kroczcie śladami 
szatana! A kto kroczy 
śladami szatana... 
– on przecież nakazuje 
rzeczy szpetne i godne 
potępienia.

(sura an-Nur, 
Światło, 24:21)
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mużny (zakat) to finansowy akt czci� Zamożni muzułma-
nie oddają pewną część swoich zarobków tym, którzy są 
biedniejsi� Uczy to umiejętności dzielenia się i umacnia 
braterstwo między ludźmi�     

Hadżdż jest również obowiązkiem zamożnych muzuł-
manów� Kto może, odbywa go raz w życiu i odwiedza mia-
sto, w którym urodził się nasz Prorok (saał), Mekkę, oraz 
okoliczne święte miejsca� Hadżdż odbywa się, postępując 
według określonych zasad� Muzułmanie z całego świata 
przyjeżdżają do Mekki, aby razem się modlić� 

Każdy uprzejmy czyn, myśl i pomoc potrzebującym to 
także formy czci� 

Podlanie rośliny, nakarmienie głodnego kota, założenie 
opatrunku na złamane skrzydło ptaka – to są dobre uczyn-
ki� Okazując troskę innym stworzeniom i dobrze je traktu-
jąc, nie spodziewamy się niczego w zamian� Allah stworzył 

Zaprawdę, 
Bóg nakazuje: 

sprawiedliwość, 
dobroczynność  

i szczodrobliwość 
względem bliskich 

krewnych! On 
zabrania tego, co 
bezecne, naganne  

i występne. On was 
napomina – być może, 

wy się opamiętacie!

(sura an-Nahl, 
Pszczoły, 16:90)
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wszystkie istoty, a my, jako wyraz miłości do Stworzycie-
la, kochamy Jego stworzenie� 

Wszystkie dobre uczynki przybliżają nas do Allaha� Lu-
dzie składają się z ciała i duszy� Tak samo jak nasze ciała po-
trzebują jedzenia, wody i snu, tak i nasze dusze mają swoje 
potrzeby� Zaspokajamy te potrzeby poprzez dobre uczynki� 
Wykonując je, spełniamy swój obowiązek wobec Allaha 
i karmimy nasze dusze� Dobre uczynki umacniają naszą 
wiarę, oczyszczają duszę i wpajają w nasze serca miłość 
do Allaha�

Koran uczy nas jak robić dua
Nasz Stworzyciel uczy nas w Koranie, jak robić dua 

i podaje wiele pięknych przykładów takich próśb� Robiąc 
dua, dziękujemy Allahowi za niezliczone błogosławień-
stwa, którymi nas obdarzył� Kiedy jesteśmy w ciężkich ta-
rapatach, rozkładamy ręce i prosimy Allaha o pomoc� Nasz 
Wszechmogący Stworzyciel słyszy nasze dua i przyjmuje 
te, które robimy całym sercem�  

Dua to podstawa aktów czci� Łączy nas silną więzią 
z Bogiem� Allah zna sekrety naszych serc� Widzi i słyszy, 
kiedy potrzebujemy pomocy i pomaga nam, ponieważ nie 
chce, aby było nam trudno� 

Trzeba tylko zwrócić się do Stworzyciela i prosić go 
całym sercem� 

Dla naszego Stworzyciela, który widzi to, co widzialne 
i niewidzialne, ważne jest to, co mamy w sercach, a nie 
nasz wygląd�

Panie nasz! Przebacz 
mi i moim rodzicom, 
i wszystkim wierzącym 
w Dniu, kiedy nastąpi 
rachunek!

(sura Ibrahim,  
Abraham, 14:41)
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Święty Koran uczy nas dobrego 
zachowania

Koran uczy nas, jakie są zasady dobrego wychowania 
i radzi, abyśmy ich przestrzegali, jeśli chcemy być szczę-
śliwi� Przykładem dobrego postępowania jest na przykład 
dobroć dla rodziców, krewnych i potrzebujących, pomoc 
podróżnemu, unikanie marnotrawstwa, dotrzymywanie 
słowa, wiarygodność, unikanie niebezpiecznych zacho-
wań, troska o sieroty i nieczynienie szkody innym� Takie 
zachowanie da nam szczęście na ziemi i w życiu po śmier-
ci� Koran nakazuje miłość, szacunek, braterstwo, równość 
i uczciwość� Nakazuje nam również być sprawiedliwym, 
hojnym, wspierać się wzajemnie, jednoczyć się, jak najle-
piej wykonywać każde zadanie, być pracowitym i dzielić 
się z innymi� Koran podkreśla też, jak ważna jest bojaźń 
przed łamaniem zasad ustanowionych przez Boga, robienie 
dobrych uczynków, dotrzymywanie słowa i dobre maniery� 

Jedną z najważniejszych zasad w Koranie jest sprawie-
dliwość� Sprawiedliwość oznacza ochronę praw każdego 
człowieka� Nasz Stworzyciel nakazuje nam zachowywać 
się sprawiedliwie niezależnie od religii, języka lub rasy 
danego człowieka� Dlatego właśnie w całej swojej histo-
rii muzułmanie żyli w harmonii i pokoju z ludźmi innych 
narodowości i religii� Nasi przodkowie nigdy nie zmuszali 
chrześcijan ani żydów do zmiany wiary i zawsze dawali im 
wolność praktykowania swojej religii�  

Duchowe piękno zyskujemy, mając dobre maniery� Do-
bry charakter daje nam także wewnętrzne piękno�

Najlepsi ludzie to ci, którzy wierzą w Allaha i Proroka 
(saał), podążają ich ścieżką i mają dobry charakter� 

Koran chce, abyśmy unikali złych nawyków, takich 
jak kłamstwo, dwulicowość, oszustwo, samolubstwo, aro-

I poleciliśmy 
człowiekowi dobroć 

względem jego 
rodziców.

(sura al-Ahkaf, 
Piaszczyste wydmy, 46:15)
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gancja i złe wyrażanie się� Chce, aby ludzie żyli w pokoju  
i szczęściu i dlatego uczy nas zasad dobrego wychowania�  

Ludzie mają dużo obowiązków wobec siebie i wobec 
swojego Stworzyciela� Obowiązki wobec Stworzyciela 
spełniamy, wykonując dobre uczynki, a obowiązki wobec 
innych spełniamy, szanując ich prawa�

Święty Koran uczy nas, co jest 
prawnie dozwolone i zakazane,  
dobre i złe, słuszne i niesłuszne

Aby szerzyć dobro i uchronić nas od zła, Allah ogłosił  
w Koranie, co jest dozwolone, a co zakazane, oraz co jest do-
bre, a co złe� Dobre uczynki niosą pokój, a złe powodują, że  
w naszym sercu pojawia się mrok�

Koran podkreśla, że bardzo ważne jest zarabianie pie-
niędzy w dozwolony sposób i wykonywanie pożytecznych 
uczynków� Nakazuje, abyśmy uczciwie zarabiali na życie 
i jedli i pili dobre rzeczy� Zakazuje jedzenia wieprzowiny 
i padliny� Nakazuje unikać alkoholu i narkotyków� Wiel-
kim grzechem jest zarabianie pieniędzy poprzez łapówkar-
stwo, kradzież, nielegalny handel, lichwę i hazard�

Koran nakazuje, abyśmy zachowywali się wobec każde- 
go wzorowo i zakazuje przemocy, niesprawiedliwości, 
wytykania błędów, wyśmiewania się, traktowania z góry, 
oczerniania i wyzywania� Chce zbudować społeczeństwo, 
które przestrzega czystości, jest wiarygodne, wzajemnie 
się szanuje i żyje ze sobą w pokoju�

Koran pragnie, abyśmy żyli w pokoju z samymi sobą, 
sąsiadami i innymi ludźmi� Radzi, abyśmy unikali uczyn-
ków, które krzywdzą lub martwią innych� Chce, abyśmy 
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zawsze stali po stronie dobra i pomagali potrzebującym, 
szczególnie tym, znajdującym w najbliższym otoczeniu�

Święty Koran wysoko ceni życie 
rodzinne

Święty Koran poświęca wiele uwagi znaczeniu rodziny 
w społeczeństwie� Aby w rodzinie panowała miłość, szacu-
nek i pokój, każdy z jej członków musi spełniać swoje obo-
wiązki� Koran radzi, aby dzieci wychować na kulturalnych  
i pełnych szacunku dla rodziców ludzi� Ceni więzi rodzin-
ne� Nakazuje opiekę nad biednymi i sierotami�

Koran uczy nas miłości
Koran nakazuje miłość i szacunek dla rodziny i rodzi-

ców, ponieważ to oni dali nam życie� Z tego powodu musi-
my kochać i szanować rodziców, braci i siostry� 

Koran nakazuje, abyśmy kochali naszych krewnych 
i dobrze z nimi żyli� Powinniśmy także kochać sąsiadów  
i dobrze z nimi żyć� 

Mieszkamy koło siebie, więc musimy sobie pomagać  
i wspierać się w trudnych czasach� Pomagamy sobie na-
wzajem, dzieląc się smutkami i cieszymy swoimi rado-
ściami� Koran pragnie, abyśmy kochali wszystkich ludzi 
niezależnie od rasy, koloru, wyglądu i pochodzenia, po-
nieważ każdy z nas stworzony został przez Allaha� Nikt 
nie jest od nikogo lepszy pod tym względem� Pierwszeń-
stwo można zdobyć, poddając się Allahowi, zaskarbiając 
sobie Jego miłość i żyjąc blisko Niego� W naszych rękach 
leży budowa świata pełnego szczęścia i miłości� Co – poza 
cierpieniem – przyniosła ludziom? Nic nie jest cenniejsze 

I postanowił twój Pan, 
abyście nie czcili nikogo 

innego, jak tylko Jego;  
i dla rodziców – dobroć! 

A jeśli jedno z nich lub 
oboje osiągną przy tobie 

starość, to nie mów im: 
„precz!” i nie popychaj 

ich, lecz mów do nich 
słowami pełnymi 

szacunku!

(sura al-Isra, 
Podróż nocna, 17:23) 
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od ludzkiego życia� Nasza Wspaniała Księga mówi, że 
ocalenie jednego życia jest jak ocalenie całej ludzkości, a 
odebranie jednego życia, to jak odebranie życia całej ludz-
kości� Koran nakazuje nam pomoc potrzebującym, podróż-
nym w kłopocie i bezdomnym� Naszym obowiązkiem jest 
być wobec nich dobrodusznym� Koran nakazuje miłość 
do wszystkich stworzeń� Kochamy gwiazdy, które świecą  
w nocy, księżyc, słońce, deszcz i wiatr, który bawi się na-
szymi włosami� Kochamy rwące rzeki, kolorowe kwiaty, 
stokrotki, motyle i ptaki śpiewające na drzewach� Przy-
pominają nam one o Allahu, który nam zawsze pomaga� 
Przypominają nam, że najcenniejszym stworzeniem jest 
człowiek� 

Kochamy Allaha, który stworzył nas w najpiękniejszej 
formie, ponieważ wszystko na świecie stworzył dla nas� 
Kochamy naszego Stworzyciela i On bardzo kocha nas� 
Kochamy także naszą Świętą Księgę, która uczy nas wie-
dzy i miłości� 

Koran mówi, że trzeba kochać dzieci� Mamy wychowu-
ją dzieci z miłością, bo dzieci bardzo jej potrzebują� Szcze-
gólnie niemowlęta� Podobnie jak rośliny potrzebują ziemi  
i wody do przeżycia, dzieci potrzebują miłości� Z tego po-
wodu Koran nakazuje szczególnie mocno kochać sieroty 
i opiekować się nimi� 

Dzieci rodzą się w czystości – bez grzechu� Ich przyj-
ście na świat jest w Koranie ogłoszone jako dobra nowi-
na� Dobra nowina od Allaha! Dzieci są darem od nasze-
go Wszechmogącego Stworzyciela� Koran opisuje je jako 
światło naszych oczu� Źródło światła dla rodziców i dziad-
ków� Według Koranu dzieci są ozdobą życia� Są żyjącym 
przykładem staranności pięknej sztuki Allaha�

Nasz ukochany Prorok (saał) bardzo kochał i cenił dzie-
ci� Jeśli usłyszał, że dziecko płacze, szybko kończył modli-

Wy macie w Posłańcu 
Boga piękny wzór.

(sura al-Ahsab, 
Frakcje, 33:21)
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twę, aby móc się nim zająć i uspokoić� Później sadzał je na 
kolanach i mawiał: „Są jak zapach z Raju!” Nie tolerował 
robienia im krzywdy� Wyjątkowo nie znosił smutku sierot� 
Woził je na plecach, bawił się z nimi i żartował� Witał się 
z nimi i pytał o samopoczucie� Tulił je i całował� Bardzo im 
współczuł w cierpieniu� Dzięki przykładowi Proroka (saał) 
i Koranu rodzice nauczyli się jak traktować dzieci� 

Święty Koran radzi dzieciom
Ibrahim (as) nakazał to swoim synom i tak samo Jakub  

(as): „O moi synowie! Zaprawdę, Bóg wybrał dla was re-
ligię� Nie umierajcie inaczej, jak tylko będąc całkowicie 
poddanymi!” Czy wy byliście świadkami, kiedy zjawiła 
się przed Jakubem śmierć? On powiedział do swoich sy-
nów: „Co wy będziecie czcić po mnie?” Oni powiedzieli: 
„Będziemy czcić twego Boga i Boga twoich ojców – Abra-
hama, Ismaila i Izaaka – Boga Jedynego! I my Jemu podda-
jemy się całkowicie” (sura al-Bakara, Krowa, 2:132-133)�

Oto powiedział Lokman do swego syna, napominając 
go: „Synu mój! Nie dodawaj Bogu żadnych współtowa-
rzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka 
niesprawiedliwość!” 

I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: – 
matka nosiła go pośród wielu trudów, a odłączenie jego 
nastąpiło po dwóch latach – „Bądź wdzięczny Mnie 
i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie!”  
A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię, żebyś Mi 
dodawał współtowarzyszy – o czym nie masz żadnej wie-
dzy – to nie słuchaj ich! jednak zachowuj się w stosunku 
do nich na tym świecie w sposób godny! Idź drogą tych, 
którzy się do Mnie nawrócili� Potem do Mnie powrócicie  
i Ja obwieszczę wam to, co czyniliście� 
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„O synu mój! Jeśliby to było tylko tyle, co ciężar ziarn-
ka gorczycy, i byłoby w skale albo w niebiosach, albo na 
ziemi, ta Bóg to wyprowadzi� Zaprawdę, Bóg jest Przeni-
kliwy, Świadomy! 

O synu mój! Odprawiaj modlitwę, nakazuj to, co jest 
odpowiednie, i zakazuj tego, co jest godne nagany! Znoś 
cierpliwie, co cię dosięgnie – to należy do dobrych po-
stanowień� Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie 
chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę, Bóg nie mi-
łuje dumnych pyszałków!

Niech kroki twoje będą skromne! Zniżaj swój głos! 
Zaprawdę, najprzykrzejszy głos to głos osłów!” (sura 
Lukman, Lokman, 31:13-19)�

A kiedy wasze dzieci 
osiągną dojrzałość, 

to niech proszą 
o pozwolenie, tak jak 

prosili o pozwolenie ci, 
którzy są od nich 

starsi. W ten sposób 
Bóg wyjaśnia wam 

Swoje znaki! Bóg jest 
Wszechwiedzący, Mądry!

(sura an-Nur,  
Światło, 24:59)

CO ZAWIERA ŚWIĘTY KORAN52 q MOJA KSIĘGA KORAN q



POCZYTAJMY: 
PAJĘCZYCA WYJAŚNIA ROZDZIAŁ, 
NOSZĄCY JEJ IMIĘ

Jestem małą pajęczycą� Nie, nie uciekaj! Wiem, że wie-
lu z was nieszczególnie mnie lubi� Wielu z was się mnie 
boi, ale nie zapominajcie, że nic nie stworzono bez potrze-
by� Allah wymienia mnie w Koranie i Prorok Muhammad 
(saał), za pozwoleniem Allaha, zatytułował dwudziestą 
dziewiątą surę moim imieniem – al-Ankabut (Pająk)� Po-
zwólcie, że w skrócie wyjaśnię wam ten rozdział� 
   Sura al-Ankabut (Pająk) ma sześćdziesiąt dziewięć 

ajatów� Tematy w niej poruszone to między innymi wiara 
w Allaha, znaczenie posłuszeństwa wobec rodziców, nie-
szczęśliwy koniec złoczyńców i nagroda dla tych, którzy 
wierzą i czynią dobro� Poza tym sura zwraca uwagę na to, 
że wykonywanie pięciu dziennych modlitw pomaga unikać 
zła, że wiara Allaha to wielki akt czci i że ludzie przestają 
pamiętać o Bogu i modlić się, gdy ich życia stają się wy-
godne� Rozdział mówi również o tym, że każda żyjąca isto-
ta kiedyś umrze, że kłamstwo jest bardzo nieładne, a każdy 
będzie odpowiedzialny za swoje uczynki� W tym rozdziale 
przedstawione są historie proroków (as): Nuha (Noe), Ibra-
hima (Abraham), Luta (Lot), Szuajba (Jetro) i Huda� 
   Zobaczmy, co ta sura ma wspólnego ze mną� Nazwa 

sury bierze się z czterdziestego pierwszego wersetu, który 
porównuje sieć pajęczą do słabości fałszywej wiary� An-
kabut to pajęczyca� Pajęczyce zabijają samców, gdy utkają 
sieć� Muchy i inne owady również wpadają w tę pułapkę� 
Wytrzymałość jednej nitki jest większa niż wytrzymałość 
stalowej nitki o takiej samej grubości� 
   Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że wykonuje-

my matematyczne i geometryczne obliczenia w miejscach, 
gdzie chcemy utkać sieć� Taka sieć służy nam za miejsce 

I ci, którzy sobie 
wzięli opiekunów 
poza Bogiem, są 
podobni do pająka, 
który przygotował 
sobie dom. 
A przecież dom 
pająka jest 
najnędzniejszym 
z domów. Gdyby 
oni byli wiedzieli!

(sura al-Ankabut, 
Pająk, 29:41)
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do spania, za jej pomocą porozumiewamy się i ostrzegamy 
przed zagrożeniem� Chronimy się w niej� Pomimo tego, 
że wytrzymałość sieci jest dla nas wystarczająca, wszyscy 
wiedzą, jaka naprawdę jest słaba� Nasze sieci nie mogą nas 
obronić ani osłonić przed słońcem� Lekki wiatr z łatwością 
je zerwie� 

   Widzicie, omówione w tym rozdziale wydarzenia łączą 
pewne podobieństwa z pająkiem, dlatego właśnie jestem 
symbolem tego rozdziału� Przykładowo, sytuacja ludzi pro-
szących o pomoc i wsparcie innych poza Allahem podobna 
jest do słabej pajęczej sieci� Prawie wszyscy ludzie uwa-
żają, że prawdziwą siłę dają określone rzeczy� Większość 
wierzy, że największą siłę posiadają status i pieniądze i się 
im poświęcają� Z kolei inni poświęcają swoje życia w imię 
bezużytecznej wiedzy� Jeszcze inni uważają, że najwięcej 
siły daje przemoc� A tak naprawdę, największa siła pocho-
dzi od Tego, który nas wszystkich stworzył�

   Allah porównuje sytuację takich ludzi do kru-
chej pajęczyny, która zrywa się przy najdelikatniej-
szym dotyku lub podmuchu� Źródłem prawdziwej siły 
i mocy jest przyjaźń Allaha� Nieważne jak potężne 
wydają się inne rzeczy, gdy ich wartość w oczach Al-
laha jest jak pajęcza sieć� Czy oni nie wiedzą, że Al-
lah wysłał komara, aby zadał kres królowi Nimrodowi  
i że zwiódł nawet tych, którzy przybyli uzbrojeni do ja-
skini, w której chował się Prorok Muhammad (saał)? Pro-
rok (saał) uszedł z życiem, ponieważ Allah zbudował przy 
wejściu do niej pajęczą sieć� Tak naprawdę dobrze o tym 
wiedzą, ale nie chcą się przyznać�

   Tak przy okazji, pozwólcie, że opowiem wam o tym 
wydarzeniu� Bardzo mnie ono uradowało� To ja jestem 
pajęczycą, której Allah dał arcyważne zadanie utkania 
sieci przy wejściu do jaskini, gdzie ukrywali się Pro-



rok Muhammad (saał) i jego towarzysz Abu Bakr (ra) 
podczas emigracji z Mekki do Medyny� Jeszcze bar-
dziej cieszy mnie, że widziałam jaśniejącą twarz Proroka 
Muhammada (saał)� To były najlepsze trzy dni mojego 
życia� Tak bardzo jestem szczęśliwa! Wy również może-
cie pokonać wszystkie trudności, jeśli zaufacie Allahowi  
i będziecie polegać na Jego sile� Szukajcie schronienia tyl-
ko u Allaha Wszechmogącego, ponieważ oprócz Niego nie 
ma innego pomocnika ani prawdziwego przyjaciela�
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rzy ludzi, odpowiedziały swojemu Panu: „Jesteśmy two-
imi sługami� Chwalimy cię i wielbimy� Naprawdę boimy 
się, że ludzie, których stworzysz, spowodują rozlew krwi 
i chaos”� Allah powiedział, że wie to, czego oni nie wiedzą, 
a następnie stworzył Adama (as) z mokrej ziemi i dał mu 
życie� 

Allah nauczył Adama (as) nazw wszystkich rzeczy, 
m�in� słońca, wiatru, gleby, kwiatów i ptaków� Nauczył 
go imion wszystkiego, co istnieje� Aniołom jednak nie dał 
takiej wiedzy� Nadał Adamowi (as) i jego potomstwu naj-
wyższy status wśród stworzeń� Potem nakazał Adamowi 
(as) wymienić nazwy wszystkich rzeczy� Gdy tak się stało, 
rozkazem Allaha wszystkie anioły pokłoniły się Adamo-
wi (as), uznając jego wyższość� Tylko szatan nie posłuchał 
rozkazu Boga i nie uznał wyższości Adama� szatan powie-
dział, że Adam (as) był od niego gorszy, ponieważ został 
stworzony z gliny, a on z ognia� Zbuntował się przeciw-
ko Allahowi, uznając swoją wyższość nad Adamem (as)� 
I ogień, i gleba zostały stworzone przez Allaha, jak więc 
ogień może być lepszy od gleby?  Adam (as) nie był lepszy, 
ponieważ stworzony został z gliny, ale był lepszy, ponie-
waż dano mu dar inteligencji i woli�

Allah przeklął zbuntowanego i zuchwałego szatana aż 
do dnia Sądu Ostatecznego i do tego czasu dał mu zwło-
kę� Zamiast przeprosić za swój błąd, szatan uparcie bunto-
wał się przeciwko Allahowi� Przysiągł robić wszystko, co 
w jego mocy, aby uniemożliwić ludzkości czynienie dobra� 
Dlatego też jest wrogiem wszystkich dobrych i pięknych 
rzeczy�

Po Adamie (as) Allah stworzył Hawwę (ra) i uczynił 
ją jego współtowarzyszką� Następnie umieścił ich oboje  
w niebie� Zakazał im jedzenia owocu z pewnego drzewa  
w Raju� Ostrzegł ich także, aby trzymali się z dala od sza-
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tana, który jest wrogiem ludzkości� Szatan przekonał ich,  
że jeśli zjedzą owoc z zakazanego drzewa, będą nieśmier- 
telni� Adam (as) i Hawwa (ra) zrozumieli, że zrobili coś  
okropnego i pożałowali tego� Zostali oszukani przez szata- 
na i bali się, że oni także spędzą wieczność w Piekle� Allah 
przebaczył im, przyjął ich skruchę i zesłał ich na ziemię�  
W ten sposób zaczęło się życie na ziemi� 

Adam (as) i Hawwa (ra) chcieli mieć dzieci, więc Allah 
dał im wiele dziewczynek i chłopców, i w ten sposób po-
większyła się liczba ludności� Adam (as) był prorokiem dla 
swoich dzieci i Allah ochronił ich przed postępami szatana� 

Dwoje dzieci Adama (as), Abel i Kain, obiecało, że 
złożą Allahowi ofiarę� Ofiara Abla została przyjęta, Kaina 
nie� Szatan napełnił serce Kaina nienawiścią i zazdrością 
o brata� Wskutek tego Kain zabił brata� Był to pierwszy 
raz, gdy krew polała się na Ziemi� Szatana bardzo cieszy-
ło to zabójstwo� Kain nie wiedział, co zrobić ze zwłokami 
brata� Był oszołomiony, gdy nagle zobaczył, jak kruk kopie  
pazurami dziurę i zagrzebuje nieżywego kruka� Pomyślał, 
że mógłby zrobić to samo� Wykopał dziurę w ziemi i po-
chował brata� Począwszy od tego dnia, wszystkich zmar-
łych chowa się w ten sposób�  

W końcu umarł także prorok Adam (as) i on również 
został pochowany� 

Prorok Adam (as) był pierwszym człowiekiem, a więc 
przodkiem całej ludzkości� Jako pierwszy nosił ubrania,  
orał i obsiewał pole, i dzielił się ze swoimi dziećmi wiedzą� 
Radził im być dobrodusznymi ludźmi, którzy czynią do- 
bro i pozdrawiają innych muzułmańskim pozdrowieniem 
(salam)� Prorok Adam (as) jest naszym pierwszym proro-
kiem, a jego życie najlepiej opisuje Koran�
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Arka Nuha (Noe) (as) 
Od tego czasu minęło wiele lat� Po śmierci proroka 

Adama (as) liczba ludności na planecie się zwiększyła� Lu-
dzie zbudowali społeczeństwa� Z czasem zboczyli z drogi 
Proroka (as) i zaczęli czcić bożki� Czcili posągi, które rzeź-
bili własnymi rękoma� Zapomnieli, że są dziećmi Adama 
(as)� Silni i bogaci uciskali słabych i bezbronnych� Ich ser-
ca stwardniały� Zapomnieli o miłosierdziu i czynieniu do-
bra� W społeczeństwie nie było pokoju i szczęścia� Spośród 
tych ludzi Allah uczynił prorokiem Nuha (as)� Nuh (as) był 
człowiekiem godnym zaufania i kochanym przez wszyst-
kich� Pomagał potrzebującym i nie bał się mówić prawdy� 

Po otrzymaniu misji proroctwa nawoływał swoich lu-
dzi do wiary w Allaha i do służenia tylko Jemu� Ostrzegał 
ich, że jeśli nadal będą robić rzeczy, z których Allah jest 
niezadowolony, nie doznają pokoju i szczęścia� Jednak oni 
nie tylko nie uwierzyli jego przesłaniu, ale zaczęli się na-
śmiewać z niego i z tych, którzy za nim podążyli� Mówili: 
„Jesteś takim samym człowiekiem jak my� Dlaczego mamy 
ci wierzyć?”

Mimo jego wielkiego wysiłku niewiele osób uwierzyło 
w Allaha� Reszta nadal czciła bożki, czyniła zło i uciska-
ła słabych� Ci, którzy odrzucili wiarę, oskarżyli Nuha (as)  
o szaleństwo i robili wszystko, co w ich mocy, aby zapo-
biec szerzeniu się wiary� Naprzykrzali się Nuhowi (as) oraz 
wiernym i grozili im śmiercią� On jednak cierpliwie na-
uczał dalej� 

Twarde serca przywódców bogatej elity miasta nie 
zmiękły� Ciągle odrzucali wiarę� Nuh (as) rozłożył ręce, 
modląc się i powiedział: „O Panie, oni wypaczają moje 
słowa, pomóż mi!” Niewierzący rzucili wyzwanie proro-
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kowi Nuhowi (as), mówiąc: „Niech twój Pan, u którego 
szukasz pomocy, wymierzy nam karę!” Prorok Nuh (as) 
i wierzący nie mogli już znieść ucisku z ich strony� Dla-
tego prorok Nuh (as) pomodlił się: „O Panie! Ocal mnie 
i wierzących!” Allah powiedział Nuhowi (as), aby wybu-
dował arkę� Nauczył go jak zbudować statek, jakiego nikt 
jeszcze nie widział� Z leśnych drzew wybudował wielką 
arkę� Gdy już ją wybudowano, Allah nakazał Nuhowi (as) 
i wierzącym wsiąść na statek� Nakazał też zabrać ze sobą 
jedną parę z każdego gatunku zwierząt� Niewierzący nie 
wiedzieli, że niedługo nastąpi katastrofa� Niebo zapełniło 
się ciemnymi chmurami i piorunami� Niebawem z nieba 
zaczął lać deszcz� Padało bez przerwy� Wszystko pokryła 
woda� Niewierzący biegli w kierunku gór, ale na nic się to 
zdało� Padało tak mocno, że nie widać było nawet kawałka 
ziemi� Wszyscy niewierzący, którzy śmiali się z arki Nuha 
(as), zatonęli� 

Po wielu dniach powodzi, chmury rozproszyły się 
i ustał deszcz� Światło hojnie oświetliło Ziemię� 

Znów widać było góry i doliny� Woda powoli się cofa-
ła� Allah ocalił garstkę ludzi, która w Nuha (as) uwierzyła� 
Dlatego też Nuh (as), tak jak Adam (as), uważany jest za 
drugiego przodka ludzkości� 

Nuh (as) jest naszym prorokiem� Był pierwszym czło-
wiekiem, który wybudował statek� Jego życie najlepiej 
opisuje Koran�
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Ogród róż zamiast ognia
Po proroku Nuhu (as) liczba ludności wzrosła� Zbudo-

wano nowe miasta i społeczeństwa� Z czasem ludzie zaczęli 
zbaczać z drogi prostej, której nauczali prorocy, czynili zło  
i czcili bóstwa� Allah wysłał do ludzkości wielu proroków 
(as), aby przypomnieć im o ich wspaniałej religii� Jednym 
z tych proroków był prorok Ibrahim (Abraham) (as)� Wy-
słany został do ludu zamieszkującego miasto Babel, które 
po części należy dzisiaj do tureckiej Anatolii� Ludzie ci 
czcili słońce, księżyc, gwiazdy i posągi, które wyrzeźbili 
własnymi rękoma� 

Noc przed nadaniem proroctwa, Ibrahim (as) spojrzał 
na gwiazdy i księżyc i pomyślał: „Dlaczego ludzie czczą 
je jako bogów?” Gwiazdy, które migotały nocą i księżyc, 
który dekorował niebo, znikały z nadejściem dnia� „Słońce 
i księżyc, które znikają, nie mogą być moimi bogami”, po-
wiedział� Bez przerwy był pogrążony w myślach� Pewnego 
dnia obudził się i oglądał wschód Słońca� Słońce pięknie 
świeciło� Cały dzień je obserwował� 

Słońce zachodziło, ustępując nocy� Ibrahim pomyślał, że 
nie może być ono panem ludzkości� Trudno mu było zrozu-
mieć ludzi� Musiał istnieć Wszechmogący Stworzyciel, któ-
ry wszystko stworzył: słońce, księżyc i gwiazdy� Rozmyślał  
o tym wiele dni i ostatecznie uwierzył, że to Allah jest 
Stworzycielem wszechświata� 

Prorok Ibrahim (as) miał wspaniały charakter� Był życzli-
wy, hojny, gościnny, kochał opiekować się biednymi� Tak jak 
i wcześniejszym prorokom, Allah nakazywał mu i jego lu-
dziom czynienie dobra i unikanie zła� 

Ojciec proroka Ibrahima (as) czcił bożki, co bardzo go 
smuciło� Pewnego dnia powiedział do swojego ojca: „Mój 
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drogi ojcze, dlaczego czcisz posągi, które nie słyszą, nie  
widzą i nie mogą przynieść ci żadnej korzyści? Mój drogi  
ojcze, Allah jest Jeden, nie ma współtowarzysza i nie ist- 
nieje nikt Jemu podobny”� Jego ojciec zareagował na te 
słowa złością i wyrzucił go z domu, mówiąc: „Jak możesz 
odrzucać naszych bogów?” Mimo okrutnego zachowania 
swego ojca prorok Ibrahim (as) modlił się do Allaha, aby 
przebaczył mu i poprowadził go drogą prostą�

Prorok Ibrahim (as) nie poddał się i niestrudzenie nawo-
ływał swoich ludzi do wiary w Allaha jedynego i odrzuce-
nie bożków� 

Nimrod, król miasta Babel, był bezlitosnym człowie-
kiem� Ze strachu przed nim ludzie odwracali się od religii 
Ibrahima� Pewnego dnia Ibrahim (as) udał się do Nimro-
da, aby zaprosić go do wiary w Allaha� Nimrod odpowie-
dział w zarozumiały sposób: „Ja jestem panem tego kraju� 
Kto jest twoim panem?” Prorok Ibrahim (as) powiedział: 
„Moim Panem jest Allah� On odbiera życie i je przywraca”� 
W odpowiedzi na to Nimrod nakazał, aby przyprowadzono 
do niego dwóch ludzi skazanych na śmierć� 

Rozkazał swoim żołnierzom, aby stracili jednego więź-
nia, a drugiego puścili wolno� Zwrócił się do proroka 
Ibrahima (as), mówiąc: „Widzisz? Ja też potrafię odebrać 
życie i je przywrócić”� Ibrahim (as) odpowiedział: „Mój 
Pan sprawia, że słońce wschodzi ze wschodu� Jeśli masz 
taką moc, spraw, aby wzeszło z zachodu”� Pomimo tego, 
że Nimrod nie znalazł na to odpowiedzi, nadal odrzucał 
wiarę w Boga�

W mieście Babel była wielka świątynia, do której ludzie 
przynosili dary bożkom i gdzie prosili ich o pomoc� Pew-
nego dnia, gdy ludzie poświęcali się zabawie na miejsco-
wym targowisku, Ibrahim (as) potajemnie do niej wszedł� 
Każdego z bożków, z wyjątkiem największego, zniszczył 
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siekierą� Następnie powiesił siekierę na największym po-
sągu i wyszedł niezauważony� Ludzie byli przerażeni tym, 
co zobaczyli, gdy wrócili do świątyni� Zastanawiali się, kto 
jest odpowiedzialny za to, co zobaczyli� Zaczęli podejrze-
wać proroka Ibrahima (as), ponieważ wiedzieli, że nie wie-
rzył w bożki� Natychmiast zapytali go, czy to on je zburzył� 
Ibrahim (as) odpowiedział: „A może to ten z siekierą za-
wieszoną na szyi? Zapytajmy go, może widział, kto to zro-
bił”� Byli zaskoczeni jego odpowiedzią� Spojrzeli na boż-
ka, potem na Ibrahima (as)� Jeden z nich powiedział: „Nie 
kpij se z nas, Ibrahimie� Bardzo dobrze wiesz, że on jest 
nieżywy� Nie widzi ani nie mówi, więc skąd ma wiedzieć, 
kto to zrobił?” Ibrahim (as) odpowiedział: „To prawda� 
Dlaczego więc czcicie bożki, które nie widzą, nie mówią 
ani nie potrafią się obronić? Uwierzcie w Pana wszech-
świata, Allaha”� Te słowa głęboko wpłynęły na ludzi znaj-
dujących się w świątyni� Rozeszły się wieści o wydarze-
niu� Niektórzy porzucili bałwochwalstwo i zaczęli wierzyć 
w Allaha�

Nimrod wpadł we wściekłość, kiedy się o tym dowie-
dział� 

Doszedł do wniosku, że jedynym sposobem na pozbycie 
się Ibrahima (as), jest stracenie go� Postanowił wrzucić go 
do ognia, aby zastraszyć wierzących� Na głównym placu  
zebrano wielki stos drewna� Prorok Ibrahim (as) wiedział,  
że Allah go ochroni� Nimrod patrzył na proroka Ibrahima  
(as), mając nadzieję, że ze strachu porzuci wiarę� Ibrahim  
(as) jednak stał z podniesioną głową i nie było po nim 
widać ani odrobiny strachu� Ludzie otoczyli ogień� Ibra-
hima (as) wrzucono prosto w szalejące płomienie� Każdy 
wstrzymał oddech� Płomienie natychmiast zmieniły się  
w różany ogród� Oczy wierzących rozpromieniły się ra-
dością, a Nimrod i niewierzący zaniemówili� Allah roz-
kazał ogniowi, aby nie palił Ibrahima (as)� Ogień, który 
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pali wszystko inne, stał się dla Ibrahima (as) chłodnym 
różanym ogniem� Prorok Ibrahim (as) był niezmiernie 
wdzięczny Allahowi za ten cud�

Po tym wydarzeniu niewierzący stracili odwagę, aby 
szkodzić Ibrahimowi� 

   Prorok Ibrahim (as) emigrował do Egiptu, aby nawo-
ływać ludzi do drogi Allaha� Miał dwóch synów, Ismaila 
(Izmael) (as) i Ishaka (Izaak) (as)� Obu im Allah nadał mi-
sję proroctwa� 

Prorok Ibrahim (as) wraz z Ismailem (as) odbudował 
świętą Kaabę na jej starych fundamentach� Po raz pierwszy 
wybudował ją prorok Adam (as)�

Ibrahim (as) i jego syn Ismail (as) to nasi prorocy� Ich 
życia najlepiej opisuje Koran�

Najpiękniejszy z najpiękniejszych 
– Jusuf (Józef) (as)

Prorok Ibrahim (as) miał wnuka, Jakuba (as), który był 
prorokiem wysłanym do ludu Kanaan� Miał dwunastu sy-
nów� Jusuf (as) był jedenastym, a Beniamin najmłodszym� 

Jusuf (as) był najpiękniejszym dzieckiem na świecie� 
Bardzo wcześnie stracił matkę i dlatego jego ojciec, Jakub 
(as), spędzał z nim wiele czasu� Wszyscy go uwielbiali� 
Był kochanym dzieckiem� Jego przyrodni bracia byli jed-
nak zazdrośni o uwagę, którą poświęcał mu ojciec� 

Pewnego dnia Jusuf (as) miał bardzo ciekawy sen, 
w którym jedenaście gwiazd, słońce i księżyc składało mu 
pokłon� Opowiedział sen swojemu ojcu, który ze wzru-
szenia zaczął płakać� Mocno uściskał syna, bo wiedział, 
że będzie on kiedyś prorokiem� Ojciec często przypomi-
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nał mu, aby nie opowiadał tego snu braciom, bo bał się, że 
stanie mu się z ich strony krzywda� 

Z tego powodu nigdy nie zostawiał Jusufa (as) pod ni-
czyją opieką� Z czasem bracia Jusufa (as) dowiedzieli się 
o tym śnie, przez co jeszcze bardziej mu zazdrościli� Po-
tajemnie planowali pozbyć się Jusufa (as) raz na zawsze� 
Poprosili ojca o pozwolenie na wyjście do lasu, ale prorok 
Jakub (as) nie pozwolił Jusufowi (as) z nimi iść� Jednak 
jego synowie nalegali i powiedzieli: „Ojcze, jest nas wie-
lu� Myślisz, że nie będziemy w stanie ochronić Jusufa? 
Prosimy, pozwól mu iść z nami”� Jakub (as) był bezrad-
ny i pozwolił Jusufowi (as) iść razem z braćmi� Wszy-
scy razem wyruszyli w drogę� Byli dość daleko od domu  
i nikogo nie było wokół widać�

Wreszcie mogli pozbyć się Jusufa (as)� Bezduszni bra-
cia wrzucili go do rzeki� Aby się nie utopić, Jusuf trzy-
mał się skały na brzegu rzeki� W międzyczasie bracia 
próbowali wymyślić kłamstwo, dzięki któremu uszliby 
cało z tej sytuacji� Ostatecznie zdecydowali, że ubrudzą 
koszulę Jusufa (as) krwią zwierzęcia, które upolowali w 
lesie� Wrócili do domu z zakrwawioną koszulą w rękach� 
Powiedzieli: „Ojcze, Jusufa podczas zabawy zaatakował 
wilk� Robiliśmy, co w naszej mocy, ale nie mogliśmy go 
uratować� Znaleźliśmy tylko tę koszulę”�

Gdy prorok Jakub (as) zauważył, że koszula nie była 
w żadnym miejscu podziurawiona, zrozumiał, że to bra-
cia skrzywdzili Jusufa (as)� Był tak smutny, że kazał im 
odejść i nawet na nich nie spojrzał� Czuł głęboki ból,  
a jego oczy spuchły od łez� 

Jusuf (as) bezradnie wyczekiwał w rzece, aż w koń-
cu uratowała go karawana, podróżująca do Egiptu� Gdy 
dotarła do Egiptu, sprzedano go na niewolnika do domu 
egipskiego możnego� 
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Kiedy Jusuf (as) urósł i stał się młodym mężczyz- 
ną, zakochała się w nim żona możnego, oczarowana 
jego pięknem� Gdy nikogo nie było w pobliżu, skła- 
dała mu nieprzyzwoite propozycje� Jusuf (as) odrzu- 
cał je, ponieważ był człowiekiem szlachetnym i moral- 
nym� Kiedy żona możnego nie dostała tego, czego  
chciała, poskarżyła się swojemu mężowi i kazała go  
niesłusznie uwięzić� 

Jusuf (as) siedział w więzieniu przez wiele lat� Allah 
nauczył go jak interpretować sny� Jusuf (as) prawidłowo 
wyjaśniał sny swoich współwięźniów� Allah uczynił go 
prorokiem, aby mógł nawoływać ludzi do podążania dro-
gą prostą� 

Pewnej nocy władca Egiptu zobaczył we śnie siedem 
chudych krów pożerających siedem grubych� Było też 
siedem zielonych kłosów zboża, leżących koło siedmiu 
suchych� Nikt w Egipcie nie umiał wyjaśnić tego snu� Pe-
wien człowiek, który znał Jusufa (as) z więzienia, opo-
wiedział władcy o jego umiejętności interpretacji snów� 
Natychmiast wyciągnięto go z więzienia, aby objaśnił ten 
sen� Prorok Jusuf (as) wytłumaczył, że w przyszłości na-
dejdzie wielka susza i że trzeba się przed nią zabezpie-
czyć� Aby przygotować się na trudne czasy, władca mia-
nował Jusufa (as) zarządcą skarbca�  

Podczas siedmiu lat dobrobytu prorok Jusuf (as) 
zrobił zapasy zboża� Siedem lat później nastała susza� 
Mnóstwo ludzi z sąsiednich państw zaczęło przyjeż-
dżać do Egiptu, aby kupić zboże� Bracia Jusufa (as) zo-
stawili swojego najmłodszego brata Beniamina z ojcem 
i przyjechali do Egiptu kupić jedzenie� Nie rozpozna-
li Jusufa (as), ale on rozpoznał swoich braci� Kazał im 
następnym razem wziąć ze sobą brata, ostrzegając, że 
inaczej nie da im nic do jedzenia� Oddał im także pie-
niądze za zakup� W kolejną podróż do Egiptu bracia 
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wzięli ze sobą Beniamina� Prorok Jusuf (as) opowiedział 
Beniaminowi, co mu się przytrafiło i oboje uściskali się  
z radości� Jusuf (as) chciał, żeby Beniamin został w Egip-
cie� Gdy bracia wyjeżdżali, kazał komuś włożyć Beniami-
nowi do torby królewskie kosztowności� Następnego dnia 
zatrzymała ich straż i przeszukała� Zagubione przedmioty 
znaleziono w torbie Beniamina� Mimo starań braci za-
trzymano go� Nie mieli wyboru, musieli zostawić Benia-
mina� Gdy wrócili do domu, wyjaśnili ojcu, co się stało� 
Odebrano mu nie tylko Jusufa (as), ale jakby tego było 
mało także i Beniamina� 

Jakub (as) od płaczu stracił wzrok� Mimo to nigdy nie 
stracił nadziei i mówił: „Muszę być cierpliwy� Wiem, że 
pewnego dnia Allah zwróci mi dzieci� On jest Wszystko-
wiedzący”� 

Po jakimś czasie bracia pojechali do Egiptu po Be-
niamina� Udali się do proroka Jusufa (as) i poprosili 
o wybaczenie i uwolnienie Beniamina� Jusuf (as) od-
powiedział pytaniem: „Co zrobiliście ze swoim bra-
tem Jusufem?” Bracia zaczęli się bać, ale Jusuf (as) 
im przebaczył� Powiedział: „Dajcie tę koszulę ojcu, 
rozpozna mnie po zapachu” i pożegnał ich� Prorok 
Jakub (as) przycisnął koszulę Jusufa (as) do piersi  
i powąchał z tęsknotą� Otarł nią oczy i twarz� W tym  
momencie Allah Wszechmogący wynagrodził go za  
cierpliwość i przywrócił mu wzrok� Razem udali się do 
Egiptu� Jusuf (as) powiedział: „Mój drogi ojcze, mój  
Pan urzeczywistnił sen, który kiedyś ujrzałem� Dzięki 
niech będą Allahowi”�

Prorok Jusuf (as) przez wiele lat sprawiedliwie zarzą-
dzał ludem Egiptu� Był ich prorokiem i przewodnikiem� 
Zawsze nawoływał ludzi do czynienia dobra� 

Jakub (as) i Jusuf (as) są naszymi prorokami� Ich życie 
najlepiej opisuje Koran� 
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Dziecko w wodzie – prorok Musa 
(Mojżesz) (as)

Lud proroka Jakuba (as) nazywamy Izraelitami� Po śmierci 
Proroka Jusufa (as), Izraelici osiedlili się w Egipcie i ich liczba 
wzrosła� Faraon, który rządził Egiptem, traktował ich niespra-
wiedliwie i wykorzystywał do niewolniczej pracy�

Pewnego dnia Faraon zobaczył we śnie płomienie, które 
obróciły jego tron w popiół� Objaśniono ten sen, tłumacząc, 
że jeden z synów Izraela przyniesie koniec jego panowaniu� 
Bezlitosny Faraon rozkazał zabić wszystkich chłopców uro-
dzonych tego roku� Musa (as) był jednym z nich� Gdy jego 
matka drżała ze strachu o dziecko, Allah natchnął ją myślą: 
„Jeśli boisz się o jego bezpieczeństwo, włóż go do rzeki� Nie 
martw się i nie bój, zwrócimy go tobie”�

Matka nakarmiła Musę (as) piersią� Pocałowała swoje uko-
chane dziecko po raz ostatni, włożyła do drewnianej kołyski 
i pozostawiła na rzece Nil pod opieką swojego Pana� Siostra 
Musy (as) była jeszcze dzieckiem� Ona też w milczeniu przy-
patrywała się, jak rzeka zabiera drewnianą kołyskę brata�

Małego Musę (as) w kołysce rzeka zniosła do zamku Fa-
raona� Żona Faraona wypatrzyła ją na rzece podczas spaceru� 
Gdy ją wyłowiła, zdjęła przykrycie i zobaczyła piękne dziecko 
pogrążone we śnie� Natychmiast wzięła je w ramiona i poko-
chała jak własne� Zabrała do Faraona i uprosiła, aby ocalił mu 
życie� Udało jej się przekonać Faraona i od tego dnia Musa (as) 
mieszkał z nimi w pałacu, tak jak gdyby był ich dzieckiem� 
Potrzebowali mamki, która wykarmiłaby go piersią, ale Musa 
(as) nie chciał niczyjego mleka� Siostra Musy (as) oznajmiła 
im, że zna osobę, której mleko mu zasmakuje� Gdy tylko mat-
ka Musy (as) dowiedziała się, co zaszło, przyszła do pałacu 
i powiedziała im, że może wykarmić Musę (as)� Musa (as) za-
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akceptował mleko swojej matki i tym sposobem dorastał 
razem z nią w pałacu Faraona� Gdy podrósł, udał się do kra-
ju proroka Szuajba (Jetro) (as) i pracował przez jakiś czas 
jako pasterz�

Jego uczciwość i dobry charakter wywarły głęboki  
wpływ na jego otoczenie� Poślubił córkę proroka Szuajba 
(as)� Wraz z żoną postanowił wrócić do Egiptu� Gdy dotar- 
li do góry Tur, Musie (as) poprzez boskie objawienie na-
dane zostało proroctwo� Allah Wszechmogący chciał, aby 
udał się do Faraona i objaśnił mu religię prawdy�

Musa (as) udał się do Faraona wraz ze swoim bratem 
Harunem (Aron) (as), który również był prorokiem� Prorok 
Musa (as) zachęcał Faraona do przyjęcia wiary w Jedność 
Boga, do służenia tylko Jemu i prosił go, aby dobrze trak- 
tował Izraelitów� Faraon odrzucił tę propozycję� Kazał 
Musie (as) udowodnić, że jest prorokiem i dokonać cudu�  
Rzucił wtedy swoją laskę na ziemię, a ona zamieniła się 
w wielkiego węża� Faraon pomyślał, że to magia, zawołał 
swoich magików i powiedział: „Natychmiast rozprawcie 
się z jego magią”� Magicy użyli wszystkich swoich umie- 
jętności i talentów, ale laska Musy (as) oparła się im wszyst-
kim� Kiedy magicy zdali sobie sprawę, że Musa (as) czynił 
cuda, a nie magię, uwierzyli w Allaha� Jednak Faraon nadal 
nie wierzył� Musa (as) zdecydował się wyprowadzić swój 
lud z Egiptu� Gdy do Faraona dotarły te wieści, wraz z armią 
udał się za nimi w pościg i osaczył go na brzegu Morza Czer-
wonego� Musa (as) modlił się o pomoc Allaha� Allah naka- 
zał mu uderzyć laską lustro wody� Gdy tak uczynił, Morze 
Czerwone się rozstąpiło� Musa (as) i jego lud przeszli na dru- 
gi brzeg przez drogę, która się dla nich otworzyła� Gdy  
Faraon i jego armia próbowali zrobić to samo, morze po-
łączyło się i utopili się pod wielkimi falami� W ten sposób 
Allah ochronił wierzących przed niewierzącymi�
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Prorok Musa (as) całe życie usilnie się starał, aby ludzie 
uwierzyli, że Allah jest jeden i nie ma towarzyszy�

Musa (as) jest naszym prorokiem, a jego życie jest najle-
piej opisane w Koranie�

Prorok Dawud (Dawid) (as)  
i jego rzemiosło

Allah wybrał Dawuda (as) jako proroka i objawił mu 
Psalmy� Dawud (as) znany był ze swojego wspaniałego 
głosu� Dlatego w kulturze tureckiej mówi się, że osoba 
o ładnym głosie ma „dawudowy głos”� Dawud (as) wzru-
szał swoje otoczenie, modląc się swoim pięknym głosem�

Allah uczył proroków (as) nie tylko wiedzy religijnej, 
ale także praktycznej� Proroka Dawuda (as)  nauczył jak to-
pić żelazo i nadawać mu kształt� Był pierwszym rzemieśl-
nikiem zajmującym się żelazem� Dzięki żelaznej zbroi jego 
ludzie mogli bronić się przed wrogami�

Dawud (as) jest naszym prorokiem, a jego życie najle-
piej opisuje Koran�

Prorok, który rozmawiał  
z ptakami: Sulejman (Salomon) (as)

Po proroku Dawudzie (as) prorokiem został Sulejman 
(as)�

Prorok Sulejman (as) chciał, aby Allah uczynił go wspa-
niałym królem� Allah przyjął jego modlitwę� Nauczył go 
języka zwierząt i dał władzę nad wiatrem� Sulejman (as) 
był wielkim królem� Rządził wszystkimi istotami�
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Także ptaki należały do armii Sulejmana (as)� Pewnego 
dnia, gdy wyruszył wraz z armią na wojnę, jeden z ptaków 
zniknął� Sulejman (as) przywołał go i zapytał o powód znik-
nięcia� Ptak wyjaśnił, że przynosi wieści od królowej Balkis 
z Saby� Lud tego miasta czcił słońce�

Prorok Sulejman (as) wysłał do Balkis list, w którym 
wyjaśniał istnienie i jedność Allaha� Namawiał, aby odda-
wała cześć tylko Allahowi� Balkis zwołała swoich dorad-
ców, pokazała im list i zapytała ich o zdanie� Doradzili jej, 
aby wypowiedziała Sulejmanowi (as) wojnę�

Balkis nie chciała walczyć z prorokiem Sulejma-
nem (as), więc posłała mu dary� Gdy dowiedziała się, 
że ich nie przyjął, odwiedziła go w jego pałacu� Zanim 
zdążyła przybyć na miejsce, prorok Sulejman (as) spro-
wadził tron Balkis do swojego zamku� Gdy ujrzała swój 
tron, zdumiała się� Bardzo też zaintrygował ją kryszta-
łowy pałac proroka Sulejmana (as), który zbudowano 
nad wodą� Balkis zrozumiała, że tylko Allah może dać 
komuś taką władzę� Przestała czcić słońce i uwierzyła 
w Pana światów, Allaha�

Prorok Sulejman (as) sprawiedliwie rządził ludźmi i in-
nymi stworzeniami�

Sulejman (as) jest naszym prorokiem, a jego życie naj-
lepiej opisuje Koran�

Dziecko, które przemówiło: 
Isa (Jezus) syn Marii (ra)

Maria (ra) była znana jako osoba odznaczająca się 
pięknym charakterem i honorem� Pochodziła z poważanej 
rodziny Imrana� Allah wysłał do niej anioła Dżibrila (Ga-
briel) pod postacią człowieka� Kiedy Maria (ra) go zoba-
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czyła, nie rozpoznała go i prosiła, aby nie krzywdził jej, 
jeśli boi się Allaha� Dżibril powiedział: „Jestem Wysłanni-
kiem Allaha� Zostałem do ciebie wysłany z dobrą nowiną  
o pięknym chłopcu, którego urodzisz”�

Maria (ra) zakłopotała się i odpowiedziała: „Nie jestem 
mężatką� Nie jestem też niemoralną kobietą� Jak mogę 
mieć dziecko?” Dżibril powiedział: „Dla Pana światów to 
łatwe� Allah stworzył twojego syna Isę jako cud dla ludz-
kości� Władza Allaha obejmuje wszystko”�

Mijały dni i miesiące. 
Gdy nadszedł czas porodu, Maria (ra) oddaliła się w us- 

tronne miejsce i urodziła Isę (as) pod drzewem palmowym� 
Przyszła do domu z dzieckiem w ramionach� Przed nią 
były trudne dni� Ludzie byli zszokowani i zaskoczeni, że 
Maria (ra) urodziła dziecko przed ślubem� Pogardzali nią 
i mówili: „Mario! Zrobiłaś coś strasznego!” Maria (ra) od-
powiedziała: „Nie zrobiłam niczego, czego mogłabym się 
wstydzić� Isa (as) jest cudem Allaha� Zapytajcie go, jeśli mi 
nie wierzycie”� Wiedzieli bardzo dobrze, że niemowlę nie 
potrafi mówić, ale stał się cud i mały Isa (as) powiedział: 
„Jestem prorokiem Allaha, który wysłał mnie do ludzko-
ści, abym poprowadził ich drogą prostą� Chce, abym był 
dobrym dzieckiem i ochronił mnie przed rozpustą� Allah 
obdarzył mnie dobrem w dniu moich urodzin i obdarzy 
mnie dobrem, gdy umrę i zmartwychwstanę”� Ludzie byli 
zdumieni, że niemowlę potrafi mówić� Przestali obwiniać 
Marię i zostawili ją w spokoju� 

Gdy Isa (as) dorósł, podobnie jak inni prorocy nawoły-
wał ludzi do wiary w jedność Allaha, do czynienia dobra 
i do unikania złych uczynków� Ci, którzy nie wierzyli 
w jego święte przesłanie, prześladowali Isę (as) i jego to-
warzyszy� Allah jednak chronił Isę (as) i wierzących przed 
niesprawiedliwością niewierzących�
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Isa (as) jest naszym prorokiem, a jego życie najlepiej 
opisuje Koran� 
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